ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 28 decembrie 2017, în cadrul şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 10402/2017 a Primarului
municipiului Alba-Iulia.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice.
Marcel Jeler: ”Având în vedere faptul că domnul președinte ales Jidveian
Ovidiu Viorel lipsește, vă rog să faceți propuneri pentru alegearea unui
președinte pentru ședința de azi.”
Popa Pavel: ”Propun ca președinte al ședinței noastre de azi să fie domnul
Paul Voicu.”
Marcel Jeler: ”Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu sunt, așadar supun la
vot propunerea domnului Popa Pavel. Cine este pentru?”
”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 16 voturi pentru și o
abținere Paul Voicu.”
Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 17 consilieri.
Lipsesc domnii consilieri Medrea Bogdan, Clepan Dimitrie, Jidveian Ovidiu
Viorel. Domnul consilier Bunea Ioan Iulian intră în sala de ședință în timpul
discutării proiectului nr. 3 al ordinii de zi. Aşadar, şedinţa noastră este legal
constituită.
Dau cuvântul domnului președinte Paul Voicu.”
Paul Voicu: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările
şedinţei noastre participă: dl. Primar Mircea Hava, d-na Silvia Moldovan –
director tehnic, d-na Călin Hedviga – arhitect șef, dl. Călin Sunzuiană –
consilier Birou transport, liberă inițiativă, 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 17 voturi pentru."
Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem 3 proiecte de hotărâri. Supun la vot
proiectul ordinii de zi. Cine este pentru?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru.”
Paul Voicu: ”Și acum, vă prezint următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
I. Proiecte de hotărâri privind:

1. Plata cotizației pe anul 2018 a Consiliului local al municipiului Alba
Iulia către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local
2. Contribuția Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociația
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2018
3. Aprobarea unor documentații de urbansim
Iniţiator
Primar
Mircea Hava

1. Plata cotizației pe anul 2018 a Consiliului local al municipiului Alba
Iulia către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local
Se dă cuvântul domnului Călin Sunzuiană care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
Călin Sunzuiană: ”Cotizația la Aida în cuantum de 1,5 lei/locuitor
calculați la 74500 de personae conform adresei de la Institutul Național de
Statistică.”
Paul Voicu: ”De trei ani este 1,5 lei. Nu s-a majorat, nu s-a schimbat.”
Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt, așadar supun la
vot cine este pentru aprobarea acestui proiect cu amendamentul propus. Cine este
pentru?"
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru și 2 abțineri
Mircea Trifu, Bumbu Nicolae.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 476/2017
2. Contribuția Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociația
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2018
Se dă cuvântul domnului Călin Sunzuiană care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.
Călin Sunzuiană: ”Contribuția în cuantum de 15.935.740 lei. Aici intră și
subvențiile pentru gratuități, pensionarii, persoanele cu handicap și alte
gratuități acordate de lege și diferența dintre cheltuielile operatorului de
transport și veniturile lui. Aveți anexat la proiect situația pe veniturile și
cheltuielile operatorului de transport care au stat la baza acestui proiect.”
Paul Voicu: ” Discuții? Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este
pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru și 4 abțineri
Vasile Crișan, Bumbu Nicolae, Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian.”

S-a adoptat Hotărârea 477/2017
3. Aprobarea unor documentații de urbansim
Se dă cuvântul doamnei Călin Hedviga care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
Călin Hedviga: ”Supun atenției dumneavoastră aprobare PUZ ansamblu
memorial al Marii Uniri după ce dumneavoastră în 2012 l-ați avizat și între timp
s-au obținut avizele de la Ministerul Culturii. E vorba de două avize. Aviz pentru
documentația de urbanism și pentru monumentul de for public. Săptămânile care
au trecut am obținut și avizele de mediu și de la Consiliul Județean. Pentru o scurtă
prezentare aș vrea să dau cuvântul proiectantului domnul Vlad Străjan și să vă
înmânez macheta să vedeți care este relația dintre monument și celelalte obiective
ale zonei istorice.”
Intră în sala de ședință domnul consilier Bunea Ioan Iulian.
Dl. Vlad Străjan: ”Bună ziua. O să fiu foarte scurt. Ne propunem ca odată
cu împlinirea a 100 de ani de când este marea românie să refacem toată zona din
Cetate și refacerea axului Marii Uniri care pleacă de la catedrală și ajunge până în
parcul Custoza. Ansamblul va fi format, așa cum știți, din trei mari părți. Partea de
parc, refacere parc, refacere zona de vegetație și alei, corpuri de iluminat, spații de
recreere. Corectarea deficienței rutiere care în momentul de față se întâmplă în
zona de acces în Cetate, prin realizarea unui giratoriu care mai mult va fi ca piață
de ceremonii, cu monumentul Marii Uniri pus în centrul ei, în ax. Și din această
piață de ceremonii un pod pietonal lung de 150 metri și lat de 6 metri de legătură a
platoului romanilor și a parcului Unirii cu catedrala încoronării.”
Pocol Dorin: ”Din ce o să fie podul?”
Dl. Vlad Străjan: ”Podul o să fie din metal ca structură pentru că aveam deja
un pod de lemn și un pod de metal. Și atunci ne-am dus cu materialitate neutră.
Partea de călcare va fi din lemn tehnic, adică o mixtură de lemn amestecată cu
rășină, care 40 de anu nu își va schimba nici măcar culoarea și este foarte
antiderapant. Iar pe marginile podului vor fi două culoare de sticlă tocmai ca să nu
opacizăm perspectiva descendentă către șanțuri. Mai mult decât atât, am discutat și
cu Muzeul și am zis așa: podul în porțiunea aceasta va fi un pic de pod, să zic că e
un pic în aer pentru că aici există un taluz descendent iar pe bastion, din nou bucata
de aici până aici va sta jos. Am discutat și cu muzeul să facem un fel de lapidarium,
în zona asta de aici să putem face niște cutii laminate în care muzeul să își expună
piese pe care le au deja în muzeu și pe care și-ar permite să le scoată în oraș. Mi se
pare important și pentru copii. Am reușit după mai multe calcule să facem un pod
care va avea doar 50 de centimetri grosime.”
Călin Hedviga: ”Vă arătăm niște imagini.”
Dl. Vlad Străjan: ”Am armat și tot calculul structural este făcut pentru om în

om, unul în altul și încă un rând deasupra. Așa l-am armat tocmai pentru
momentele 1 Decembrie, cupa mondială când sare toată lumea odată.”
Paul Voicu: ”Vă rog să precizați ce avize există.”
Călin Hedviga: ”În prezent există toate avizele cerute prin certificatul de
urbanism. Am avut o colaborare deosebită cu Consiliul Județean. Azi a fost ședința
de avizare și când am plecat, am plecat cu aviz cu tot. Mediul ne-a dat avizul ieri.
În prezent avem toate avizele cerute prin certificatul de urbansim.”
Mircea Trifu: ”Bună ziua! E un PUZ foarte elaborios. Văd inclusiv și o
machetă. Deși am vrut să pun întrebarea asta și am pus-o doamnei Silvia
Moldovan. Am zis că nu o pun în Consiliul local dar aș vrea totuși să o pun ca să
mă elucidez asupra unei chestiuni. Nu am văzut aici niciunde referitor la costuri
nimic deși scrie că urmează să fie achiziționat de la o societate comercială. Și
vroiam să știu dacă pe de o parte sunt cuprinse în sumă, să zic așa, dacă sunt
eligibile. Și dacă am putea să știm care sunt costurile.”
Călin Hedviga: ”Domnule consilier! Trebuie să vă spun că suntem la
aprobarea unei documentații de urbanism. Documentația de urbanism prin
structura sa nu se referă la costuri ci doar de tipul reglementărilor detailate. Așa
că, întrebarea cu costurileeste o întrebare ulterioară acestei etape.”
Paul Voicu: ”Deci, tot în Consiliul local vom avea și partea de hotărâre cu
investiția.”
Mircea Trifu: ”Am înțeles. Ca să nu mă înțelegeți greșit. Am pus această
întrebare și dacă o să spun motivul o să spuneți că o să discutăm altă dată, doar
dintr-un considerent de ordin tehnic de fapt. Pentru că și eu am făcut o solicitareîn
urmă cu câteva luni de zile către serviciul de urbanism ca să facă un asemenea
PUZ referitor la o altă zonă din oraș și atât de întortocheat părea că vroiam doar să
știu cu ocazia aceasta cum se procedează. Acum am înțeles.”
Paul Voicu: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine
este pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 478/2017
Paul Voicu: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar ședința de
astăzi închisă.”
Alba Iulia, 28 decembrie 2017
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier
Paul Voicu
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