
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
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Încheiat  azi  17   iulie   2018,  în  cadrul   şedinţei   extraordinare    a
Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1888/2018  a Primarului
municipiului  Alba-Iulia.
 Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice.
 Georgeta Rânghet: ”La ședință sunt prezenți un număr de 15 consilieri.
Domnul  consilier  Vasile  Crișan  intră  în  sala  de  ședință  în  timpul  discutării
proiectului nr. 2 al ordinii de zi iar domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel intră
în sala de ședință în timpul discutării proiectului nr. 3 al ordinii de zi. Lipsesc
domnii consilieri Clepan Dimitrie, Ignat Alin, Bunea Ioan Iulian, Lupea Gabriel.
Domnii  consilieri  au  anunțat  că  nu  vor  participa  la  ședință.  Aşadar,  şedinţa
noastră este legal constituită. 

Având în vedere faptul că domnul președinte ales lipsește, vă propun să
alegem președintele  pentru  ședința  de  astăzi,  acesta  fiind  proiectul  nr.  1  al
ordinii de zi. Vă rog să faceți propuneri.”
 Popa Pavel: ”Îl propun pe domnul viceprimar Paul Voicu.”
 Georgeta Rânghet: ”Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu sunt, supun
la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 15 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 272/2018

Georgeta  Rânghet:  ”Vă rugăm,  cine  consideră că  va  fi  într-o stare  de
conflict de interese cu privire la proiectele care vor fi discutate să își anunțe
acum neparticiparea la vot.”

 Paul Voicu: ”Aici nu e cazul.”
Georgeta Rânghet: ”Dau cuvântul domnului președinte.”
Paul Voicu: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările

şedinţei noastre  participă: domnul Primar Mircea Hava, doamna Teofila Țîr –
director executiv Direcția cheltuieli, doamna Ani Metea – șef Serviciu investiții,
doamna Petcu Mihaela – consilier Serviciul administrație publică locală, juridic,
contencios  precum şi presa."

Paul Voicu:  "Supun  aprobării  modalitatea de vot pe care o vom avea
pentru această şedinţă.   Propunerea mea este de vot  deschis prin ridicare de
mână. Cine este pentru?"

"Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  15  voturi pentru."



Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem  3  proiecte  de hotărâre. 
Supun  la  vot  proiectul  ordinii  de  zi  cu  completarea  adusă.  Cine  este

pentru?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru.”

 Paul Voicu:  ”Și acum, vă prezint următorul

 PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 I. Proiecte de hotărâri privind: 
1. Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va

conduce lucrările  Consiliului local al municipiului Alba Iulia  în data de 6 iulie
2018.
 2. Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local privind aprobarea
utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursa de
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare
                                                                                                  Iniţiator

   Primar 
                   Mircea Hava

 3. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului
Alba Iulia, pentru anul 2018

  Iniţiator
   Primar 

                    Mircea Hava
Art.2 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii

nr.  554/2004  -   Legea  contenciosului  administrativ,  cu  modificările  și  com-
pletările ulterioare.

Art.3 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul
Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Pri-
marului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dis-
poziție. 

Art.4 Dispoziţia se comunică : 
 Primarului municipiului Alba Iulia
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 
 Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
 Afisaj

Alba Iulia, 13 iulie  2018
                p. Primar,                                                                       Avizat
                 viceprimar                                                    p. Secretar,
                 Plesa Gabriel              Director executiv

           Rânghet Georgeta 

Paul Voicu: ”Vă propun să trecem la proiectul nr. 2 al ordinii de zi.”



2. Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local privind aprobarea
utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursa de
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare
 Se dă cuvântul d-nei Ani Metea  care prezintă proiectul de hotărâre precum
și raportul de specialitate.
   Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de
avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.

Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 
 Intră în sala de ședință domnul consilier Vasile Crișan.

 Ani Metea: ”Materialul a fost prezentat în comisie. Avizul este favorabil.
Dacă sunt întrebări?”
 Georgeta Rânghet: ”Cvorumul necesar este 11 voturi.”
 Paul Voicu: ”Cu privire la proiect dacă aveți întrebări? Nu sunt, așadar
supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 273/2018

 3. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului
Alba Iulia, pentru anul 2018
 Se dă cuvântul d-nei Teofila Țîr  care prezintă proiectul de hotărâre precum
și raportul de specialitate.
   Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de
avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.

Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Teofila Țîr: ”Ați studiat materialele. Nu a mai intervenit nici o modificare de
clasificație a bugetului decât în lista de investiții. Doamna Metea a omis, s-a omis
să prindă, nu din vina dânsei ci din alte cauze, nu contează, o licență.”

Intră în sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel.

Ani Metea: ”Față de ceea ce aveți în material, în plus este o licență pe 51.
Două licențe. 30 de mii în plus pe capitolul 51. Și la proiectul Alba 360 noi am
avut-o prinsă  ca și sumă totală și acum s-a împărțit pe bugetul de stat, bugetul de
stat și fonduri nerambursabile.”
 Paul Voicu: ”Să înțelegeți că sunt licențe pentru soft. Nu pentru altceva.”



 Mircea Hava: ”Știți prea bine că nu ne putem juca. Unele expiră.”
Georgeta Rânghet: ”Cvorum necesar 11 voturi.”
Paul Voicu: ”Discuții? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru?

Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 274/2018

 II. Diverse
 1. Georgeta Rânghet: ”Avem la diverse raportul de deplasare cu nr.
 Mircea Hava: ”Dacă vreți să vă spun. Sunt mai multe firme. Și este firma
din Austria care se ocupă  de tot ceea ce înseamnă tuburi de canalizare până la
3700 în diametru și tot ce vreți legat de canalizare. Dar tot ce ne-a interesat pe
noi cel mai mult  este legat de capace și cămine. Tehnologii noi. Am fost în
fabrică. Vrem să începem în Partoș  să le facem ca lumea. Cum să spun? Dacă
nu ști, nu ști! Dar din păcate nu știu  de ce ar trebui să le știu eu chestiile  astea
și nu ar trebui să le știe cei care proiectează? Pentru că e vorba de proiecte! Nu
ani Metea sau Teofila! Am mers cu proiectanți. I-am dus pe cei de la Apă. Cu
Bardan am fost și cu Ioniță. Vitan nu a putut să vină dar a trimis un inginer
acolo.  Lucrurile  sunt  deosebite.  În  proiectare,  și  pe  cine  interesează  îi  dau
stickul dar să mi-l aducă înapoi! Lucrurile sunt în mintea cocoșului dar trebuie
folosite. Nu mai avem plăci, cum avem noi plăcile alea nenorocite! Este oala. Pe
urmă vine o chestiune care este ogivă. Boltă. Toți care au făcut o școală, ați
trecut de clasa a patra știți ce înseamnă boltă și capac. Exact în ideea să nu se
mai lase. Cei de la Apă vor face un raport cu privire la cât am cheltuit pe ridicat,
pe pompat, pe tot ce vreți. Aici nu mai există interferența betonului cu asfaltul.
Capacul este elastic. Lucruri ok. Să știți că, cu primarii de comune cu trei-patru
mii  de locuitori  am rezolvat  problema. Ei mi-au arătat.  M-au dus ca să văd
înainte de a pune asfaltul. Ei mi-au făcut legătura cu fabrica. Este o chestiune
teribilă. Am mers, am scris, am văzut. Sper să putem implementa. Sigur vor fi
tone de discuții. Dar vă dau cuvântul meu că nu mă interesează! Vreau odată și
odată să facem lucrurile cum trebuie! Cert este că nu am știut. Întrebarea este de
ce nu au știut proiectanții? Asta este altă discuție! Însă, trebuie să le spui! De ce
dincolo  lucrează  cu  sistemul  ăsta?  Firma  este  pe  lângă  Stutgart!  Nu  știu!
Salzburg.  Are  vreo  șase-șapte  pui.  Am văzut  ce  înseamnă  betoane,  cum se
presează. Mi-am amintit de vechea mea meserie de la Refractara.”
 Pocol Dorin: ”Tuburile de canalizare?”

 Mircea Hava: ”Sunt calculate. O să mă bag și la chestiunea asta legat de
calculare. Să vedem ce vor spune ei. Cert este că dacă din calcule va ieși că
trebuie să facem  o pluvială, ăsta e canalul pe dreapta și pluviala pe stânga, vom
face chestiunea în  timp.  Să vedem câte  milioane de euro ne trebuie.  Orașul
acesta a luat foarte multe credite. Noi luăm creditele pe niște proiecte. Problema



este că avem nevoie de bani  pe care împreună hotărâm unde se duc. 
 Mai avem o discuție și sper să se rezolve. Dacă ați citit legea bugetului.
Știți că nouă ni s-a spus: băi frate, nu cât adunați! Atâția bani aveți! 51 milioane!
Ăia sunt banii din impozitul pe venit! Anul trecut am făcut aproape 80! Nu se
poate! Este interzis ca guvernul să îți ia banii fără să îți dea altă sursă! Ei ce au
făcut? Au scris că  la sfârșitul lunii iunie se va face o ... pe cap de locuitori ai
județului, o sumă de 200 de lei să zic și din banii respectivi ne dau și nouă bani.
Au lucrat pe lege. Aștept să văd când o fac. Dacă nu o fac, o să vorbesc cu
avocații să vedem ce putem face. Nu se poate așa! Ne doare capu! 

Legat de centenar. Să nu mă întrebați de monument! E greu să discuți cu
cine e greu de discutat! O să fac un interviu și o să vă povestesc tot!  Eu am
oferit  toate  soluțiile,  toate  diligențele!  Să  știți  că  și  acum sunt  oameni  care
sunt...  Dar nu de la domnul Buculei! Ci din alte parte! El vrea să facă ceva!
Însă nu știu de ce se mișcă atât de încet! Că le are toate! Are firmă! S-a făcut
descărcare! Nu știu de ce nu are încredere! A fost aici și i-am zis: domnule, ai
încredere!

Legat de parc. Nu s-a prezentat nimeni la licitație! Sper ca la a doua s[ se
prezinte. Anaful ne-a chinuit ca pe hoții de cai. 30 de zile să ne dea avizul. Dacă
vreți o să vă arăt toate scrisorile pe care le-am avut cu președintele de acolo.
Atâta umilință nu am putut să cred că o să înghit  pentru tot ce înseamnă legat
de lucrările de 100 de ani de România. Cuiva nu îi convine că trebuie sărbătorit?
I-am  scris  la  doamna  prim  ministru.  A zis  că  mi-a  răspuns.  Poate  la  altă
Primărie! Nu știu dacă mai este vreo altă Alba-Iulia! Am rugat-o să ne întâlnim
la guvern să discutăm. Ce facem? Să vedem ce dumnezeu o să facem! Noi o să
fim pregătiți!  Dar am un gust amar! Dar tot timpul văd că mi se bagă bețe în
roate! Nu știu de ce că nu e centenarul meu! Țara este a noastră! Unirea s-a
făcut la Alba-Iulia!  Măcar să ne ridicăm pălăria  și lucrurile să curgă! Ca să dea
3 lei parcă îi dau de la ei! Să vă uitați pe listă să vedeți pe ce se dau banii! Urât
este că zilele trec! Totul se duce încet-încet!”
 Paul Voicu: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar ședința de
astăzi închisă.” 

Alba Iulia, 17  iulie 2018
 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      p. SECRETAR
                       Consilier                                          Georgeta Rânghet
                    Paul Voicu


