
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  
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CONSILIUL LOCAL 

     PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi 30 ianuarie 2018, în cadrul  şedinţei  ordinare  a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

 Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 74/2018  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

 Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 

 Marcel Jeler: „Supun  aprobării  procesul verbal al ședinței anterioare. 

Cine este pentru aprobare? Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi 

pentru.” 

 Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 20 consilieri.    

Lipsește domnul consilier Medrea Bogdan.  Aşadar, şedinţa noastră este legal 

constituită.  

 Dau cuvântul domnului președinte Jidveian Ovidiu Viorel.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, 

la lucrările şedinţei noastre  participă: dl. Primar Mircea Hava, dl. Moldovan 

Nicolaie – administrator public, d-na Teofila  Țîr - director economic, d-na 

Silvia Moldovan – director tehnic, d-na Maria Molodeț – inspector Birou 

resurse umane,  d-na Bedelean Corina – director Căminul pentru persoane 

vârstnice Alba-Iulia, dl. Florin Onișor – director Club Sportin Municipal Unirea 

Alba-Iulia, d-na Călin Hedviga – arhitect șef, dl. Pavel Nicolae – consilier  

Serviciu public comunitar pentru cadastru şi agricultură, dl. Bogdan Florea – 

consilier juridic Căminul pentru persoane vârstnice Alba-Iulia, d-na Crina 

Dumitrescu – director Direcția Programe, d-na Delia Cristescu – Direcția de 

Asistență Socială, precum şi presa." 

 Jidveian Ovidiu Viorel: "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  20  voturi pentru." 

 Jidveian Ovidiu Viorel: "Pe ordinea de zi avem  39  proiecte  de hotărâri. 

 Suplimentar au fost introduse 6 proiecte: 

  40. Proiect de hotărâre  privind  creșterea sumei eligibile primite de la 

finanțator de care beneficiază Municipiul Alba Iulia ca partener în cadrul a două 

proiecte de parteneriat strategic KA2 („FabEdu” și „Violența – o problemă 

importantă”) finanțate prin Erasmus+, Programul 2014-2020 al Uniunii 

Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport. 

 41. Proiect de hotărâre  privind participarea Municipiului Alba Iulia în 

cadrul a 3 proiecte finanțate prin Erasmus+, Programul 2014-2020 al Uniunii 

Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport.  



 

 

  42. Proiect de hotărâre  privind modificarea statelor de funcții și ale 

Regulamentelor Unității de Management a Proiectului pentru patru proicte 

transnaționale în cadrul cărora Municipiul Alba Iulia este partener. 

  43. Proiect de hotărâre privind privind completarea Hotărârii 

nr.445/20.12.2017 a Consiliului local cu privire la încadrarea personalului în 

cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile a Municipiului 

Alba Iulia. 

 44. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației de dezmembrarea 

imobilului (construcție), situat în Alba Iulia, Str.Cloșca , nr.19, Bl.42, Sc. C.  

 45.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.361/2017 a 

Consilioului local și aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil 

(teren) situat în Alba Iulia, str.Cetății, nr.2.  

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu  completările  aduse. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20  voturi pentru.” 

 

 Jidveian Ovidiu Viorel:  ”Și acum, vă prezint următorul 

 

     PROIECT AL ORDINII DE ZI: 
 

  1. Propunerea Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind 

evaluarea performanțelor profesionale individuale, pentru anul 2017, al 

Secretarului municipiului Alba Iulia   

                                                 

                  

                                                                  Initiatori :  

                                                          Jidveian Ovidiu Viorel  

                                                          Popescu Antoniu Emil 

                                                           Trifu Mircea Marian  

 

  2. Constituirea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret. 

 

        Inițiatori: 

       Ignat Ion Alin Dan 

       Tudorașcu Raul Sebastian 

 

 

  3. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Alba Iulia și al Direcției de asistență socială 

  4. Planul de perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor 

publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru 

anul 2018 



 

 

  5. Stabilirea salariilor  de baza funcționarilor publici și personalului 

contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba-Iulia și 

din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului 

Alba-Iulia, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

  6. Modificarea Statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Alba 

Iulia, precum și stabilirea nivelului salariilor lunare pentru această categorie de 

personal în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii în totalitate la 

salariați conform OUG nr. 79/2017 privind modificarea Codului fiscal  

  7. Acordarea de facilități fiscale unor asociații și fundații 

  8. Neacordarea de facilități fiscale unei persoane juridice 

  9. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al muncipiului 

Alba Iulia nr. 454/2017 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a 

contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în 

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai 

acestora  

  10. Aprobarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice 

Alba Iulia  și a nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual al 

căminului, altul decât personalul de specialitate 

  11. Cotizația Municipiului Alba Iulia la Asociaţia „Apa Alba” 

  12. Înfrăţirea între Municipiul Alba Iulia – România şi oraşul 

Haunoldstein – Austria 

  13. Înfrăţirea între Municipiul Alba Iulia – România şi oraşul Türnitz – 

Austria 

  14. Majorarea valorii de inventar a mijloacelor fixe create și recepționate 

pe raza Municipiului Alba Iulia, prin implementarea proiectului major 

”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în 

județul Alba, Romania” 

  15. Costul mediu lunar de întreținere și a contribuției 

părinților/reprezentanților legali pentru copii care frecventează creșele din 

municipiul Alba Iulia, pentru anul 2018 

  16. Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 447/2017 a 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia  

  17. Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și 

SC QUESTO GLOBAL SRL în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 

2018”  

  18. Participarea Municipiului Alba Iulia la proiectul  Alba Iulia ISO 

Smart finantat in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde 

comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte CP4/2017 

  19. Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și 

SC XISOFT SERVICII SRL Cluj Napoca în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia 

Smart City 2018” 



 

 

  20. Aprobarea proiectului cadru  ”Alba Iulia are Skepsis 2018” 

  21. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Start-up 

Plus – Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”, cod proiect 104643 

  22. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Start-

up@CENTRU, cod proiect 105851   

  23. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Transition 

of EU cities towards a new concept of Smart Life and Economy” acronym – 

mySMARTLife, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul apelului ORAȘE 

INTELIGENTE ȘI SUSTENABILE (H2020-SCC-2016-2017) prin 

programului european HORIZON 2020 

  24. Participarea Municipiului Alba-Iulia în cadrul proiectului  SliceNet – 

Rețea completă de secționare cognitivă și cadru de gestionare a secțiunilor  în 

rețele virtualizate  multi-domeniu, multi-utilizator 5G (End-to-End Cognitive 

Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-

Domain, Multi-Tenant 5G Networks) – SliceNet, finanțat în cadrul programului 

ORIZONT 2020.  

  25. Planul de acțiuni/lucrări de interes local pentru anul 2018 

  26. Modernizare drumuri în zona Dealul Furcilor – străzile Izvorului, 

Nicolae Labiș și Barbu Catargiu  

  27. Aprobarea unor documentatii de urbanism:  

 Art.1: Avizează „REAMPLASARE POST TRAFO PTZ109, ALBA 

IULIA, STR. PETRU MAIOR – MODIFICARE HCL NR.261/30.09.2016, 

ART.1, solicitant SC ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD SA 

– SUCURSALA ALBA”. 

 Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE 

LOCUINTE INDIVIDUALE SI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, 

STR. NAZARETH ILLIT, NR. 70-72, solicitant CIUGUDEAN MARIA 

(IONUT MARIA), OPRITA LUCIAN, OPRITA CRISTINA, TUDOR OLIVIA 

CRISTINA, TUDOR GABRIEL OCTAVIAN, TUDOR ADRIAN, TUDOR 

MARIA DORINA”.  

 Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE 

COLECTIVE SI SPATII COMERCIALE LA PARTER – MODIFICARE PUD 

aprobat prin HCL NR. 213/23.6.2017, ART.8, ALBA IULIA , STR. EMIL 

RACOVITA, NR. 38, solicitant S.C. SELCAN TOUR S.R.L”.  

 Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE 

COLECTIVE SI SPATII ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER, ALBA 

IULIA, STR. MITROPOLIT AL. STERCA SULUTIU, NR.1, solicitant 

VADAN VALERICA EMILIA”. 

 Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE 

SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT, AMPLASARE TOTEM SI 

IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. CALEA LABULUI, NR.22A, solicitant 

SC ROYAL PASSION SRL”. 

 Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA 



 

 

UNIFAMILIALA – ADOUA LOCUNTA PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. 

MACESULUI, NR.16, solicitant  ANGHEL OVIDIU IOAN”. 

 Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ CONSTRUIRE 2 

TRONSOANE LOCUINTE COLECTIVE P+2, ALBA IULIA – MICESTI, 

STR. NAZARETH ILLIT, NR.38A, solicitant PLESA CLAUDIA ANDREEA”. 

 Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU 

LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. RETEAG, FN, solicitant 

CAMPIAN CALIN ILIE si CAMPIAN DINA MARIA”. 

 Art.9: Revocă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE 

TURISTICA, MAGAZIE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. 

FRANCISCA, NR.10C – APROBAT CU HCL nr. 188, art. 6 din 26.05.2017, 

solicitant MIHALI STEFANA MARIA”. 

  28. Înființarea, funcționarea și organizarea comisiei speciale pentru 

întocmirea și modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al municipiului Alba Iulia  

  29. Unele măsuri pentru punerea in aplicare a unor prevederi ale HG nr. 

715/2017, OG nr.59/2000 si Legii nr.46/2008 (volumul și prețul lemnului de foc 

pentru anul de producție 2018) 

  30. Achiziționarea unui imobil (locuință) situat în municipiul Alba Iulia, 

str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.2 

  31. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă  aflate pe raza municipiului Alba 

Iulia 

  32. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.3 

  33. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL,  ap.6 

  34. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.21 

  35. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Bucovinei, nr.1, bl.32D, ap.5 

  36. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 54/2017 a Consiliului local  

al municipiului Alba-Iulia 

  37. Parcelarea imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Tudor 

Vladimirescu, nr. 143 

  38. Încunviințarea cererii ce se va adresa Ministerului Transporturilor cu 

privire la transmiterea unui imobil (stradă) din domeniul public al statului 

Român și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al 

municipiului Alba Iulia  



 

 

  39. Atribuirea în proprietate solicitanților, proprietari ai apartamentelor, 

terenul aferent locuinței, în cotă indiviză deținută din construcții  

  40. Proiect de hotărâre  privind  creșterea sumei eligibile primite de la 

finanțator de care beneficiază Municipiul Alba Iulia ca partener în cadrul a două 

proiecte de parteneriat strategic KA2 („FabEdu” și „Violența – o problemă 

importantă”) finanțate prin Erasmus+, Programul 2014-2020 al Uniunii 

Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport. 

 41. Proiect de hotărâre  privind participarea Municipiului Alba Iulia în 

cadrul a 3 proiecte finanțate prin Erasmus+, Programul 2014-2020 al Uniunii 

Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport.  

  42. Proiect de hotărâre  privind modificarea statelor de funcții și ale 

Regulamentelor Unității de Management a Proiectului pentru patru proicte 

transnaționale în cadrul cărora Municipiul Alba Iulia este partener. 

  43. Proiect de hotărâre privind privind completarea Hotărârii 

nr.445/20.12.2017 a Consiliului local cu privire la încadrarea personalului în 

cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile a Municipiului 

Alba Iulia. 

 44. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației de dezmembrarea 

imobilului (construcție), situat în Alba Iulia, Str.Cloșca , nr.19, Bl.42, Sc. C.  

 45.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.361/2017 a 

Consilioului local și aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil 

(teren) situat în Alba Iulia, str.Cetății, nr.2.  

                    

    

  Iniţiator, 

        Primar   

      Mircea Hava      

  

 

  1. Propunerea Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind evaluarea 

performanțelor profesionale individuale, pentru anul 2017, al Secretarului 

municipiului Alba Iulia   

  Se dă cuvântul doamnei Maria Molodeț care  prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

   Se dă cuvântul d-lui consilier    Popescu Antonio Emil  care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 

juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 



 

 

          Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu   avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Maria Molodeț: ”Este vorba de evaluarea performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului municipiului Alba-Iulia pentru anul 2017.  A fost 

întocmit conform  rapoartelor de evaluare ale comisiilor de specialitate.” 

   Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă  mai sunt?  Nu sunt, așadar supun la 

vot cine este pentru aprobarea acestui proiect. Cine este pentru?"   

       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20  voturi pentru.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 2/20187 

 

    2. Constituirea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret. 

  Se dă cuvântul domnului Ignat Alin care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

    Se dă cuvântul d-lui consilier    Popescu Antonio Emil  care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 

juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu   avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia 

copilului. 

   Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Ignat Alin: ”O să prezint eu. Nu o să reiau aspectele trecute deja în proiect. 

Bănuiesc că l-ați citit cu toții. Vroiam doar să subliniez oportunitatea pe care am 

considerat-o  noi în legătură cu acest proiect și credem că nu există moment mai 

potrivit decât anul centenarului să înființăm acest consiliu consultativ. Dacă există 

alte întrebări sau observații, vă stau la dispoziție.” 

  Mircea Trifu: ”Ce să zic? M-am tot gândit ce să zic referitor la chestiunea 

aceasta. Și nu vreau nici să intru așa într-o dispută, deși am procesul verbal de 

acum un an de zile în care unii dintre colegi s-au pronunțat nefavorabil  acestui 

proiect pe care l-am propus în această formă, pentru că nu e altceva decât o 

prevedere a Legii nr. 350. M-am gândit  să fac un apel constructiv totuși, ca să 

evităm în viitor genul acesta de momente care nu cred că ar trebui să caracterizeze 

și  nu cred că pentru asta ne-au trimis albaiulienii aici. În legea nr. 215 am găsit o 

chestiune  foarte importantă cum că, consilierii suntem obligați  să facem niște 

întâlniri cetețenești  și să prezentăm niște rapoarte vis a vis  de asta. Și propunerea 

mea ar fi pe viitor  să începem aceste întâlniri să le facem chiar noi, primii cetățeni 

albaiulieni, să discutăm câteva proiecte comune pe care să le susținem împreună și 



 

 

să nu cădem în momente din astea de-a dreptul ridicole în care unii dintre consilieri 

să depunem proiecte  și să nu treacă din motive ...  După aceea să vină alții cu 

aceleași proiecte și să nu comunicăm. Cred că o chestiune comunicativă, 

constructivă între noi în primul rând are nevoie de un lider. Și de aceea fac un apel 

la domnul Primar să genereze o asemenea întâlnire, o masă rotundă la care să ne 

întâlnim cu toții și în mod constructiv să definim câteva proiecte pentru albaiulieni, 

dincolo de această modalitate, evident legală, aceste întâlniri în Consiliul local și în 

care pur și simplu votăm niște proiecte. Mulțumesc mult!” 

  Ignat Alin: ”În primul rând vreau să semnalez o eroare. La art. 19 lit. c. Este 

vorba de art. 12. Deci, conform art. 12 nu 13.  

  În altă ordine de idei aș vrea să lămuresc niște lucruri  nu neapărat pentru 

domnul coleg consilier, cât pentru albaiulienii care ne privesc. Din câte ați văzut, 

ieri a apărut un articol în presa locală, azi de asemenea, în care domnul Trifu ne 

acuză că am făcut copy paste după proiectul domniei sale. În opinia mea suntem în 

două situații. Fie domnul coleg  consilier nu și-a citit propriul proiect din 2016, 

ceea ce este destul de grav, fie nu l-a citit pe cel de azi, ceea ce este la fel de grav, 

pentru că înseamnă că nu s-a pregătit în legătură cu acest proiect. Dacă ar fi făcut 

asta, ar fi observat  că există o serie de diferențe între cele două proiecte. Și aș vrea 

să lămurim lucrurile. Să le și prezint. Una dintre ele, după părerea mea, 

fundamental este faptul că  am oferit o oportunitate. Acest consiliu consultativ prin 

art. 4 din hotărâre care spune așa: ”Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Municipiului Alba Iulia va fi consultat și va putea propune activități, în limita a 5% 

din valoare bugetata a unui proiect, în cadrul evenimentelor organizate de către 

Consiliul Local Alba Iulia sau de către unitațile din subordine, evenimente ce 

depășesc bugetul de 100.000 lei și care au ca domeniu unul din urmatoarele: 

”cultură, educaţie şi formare, ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat, participare 

şi activităţi de voluntariat, sport, sănătate şi mediu, incluziune socială şi susţinerea 

tinerei familii.” Aceasta este una dintre prevederi.  A doua este faptul că în proiectul 

domnului Trifu din 2016 este prevăzut  ca în componența acestui consiliu 

consultativ  să intre reprezentanții organizațiilor de tineret din partidele politice. Nu 

am dorit să politizăm acest for. Nu cred că este nevoie  să dublăm consiliul local  și 

să-l transpunem  și la consiliul consultativ  pentru tineret și nu am considerat 

oportună această prevedere. Deci, încă o diferență. Mai mult decât atât, legat de 

convocarea ședințelor acestui consiliu, în proiectul din 2016 este prevăzut  faptul că 

ar fi de preferat să se întâlnească joia. Mă întreb cu cine v-ați consultat  și care 

dintre organizațiile de tineret v-au indicat că ar fi bine să se întâlnească joia. Nu am 

înțeles prevederea aceasta. În altă ordine de idei, tot legat de afirmația  cu copy 

paste, cred că ar fi bine să ne lămurim  dacă așa considerați că e vorba de un copy 

paste, de unde ați copiat dumneavoastră? De la Timișoara, de la Bacău, de la 

Constanța? Din care hotărâre ați copiat? Pentru că proiectul dumneavoastră este 

chiar copy paste! Nu este nici o diferență între proiectele pe care tocmai le-ați 

eliberat. Sau putem privi lucrurile de bună credință, cum vă îndemn să facem. Și 

sper că o vom face și să realizăm că toate aceste proiecte  asigură un cadru general, 



 

 

cu prevederi generale și sunt similare în proporție de 90% la nivel de întreagă țară. 

Deci, am vrut să fac aceste precizări pentru că vreau să informăm corect cetățenii. 

Și poate ar fi bine să le spuneți și că ați pierdut procesul legat de modalitatea în care 

se acordă  reducerea la transportul în comun pentru elevi  și studenți. Cred că ar fi 

bine să știe cetățenii și acest lucru. O chestiune de campanie electorală fără formă!” 

 Mircea Trifu: ”Pe scurt. Tocmai în spiritul apelului pe care l-am făcut inițial 

cred că toate lucrurile acestea, am putea ieși din aceste replici. Nu de asta ne-au 

trimis albaiulienii aici! Ca să dăm seamă, să citim din presă! Pentru asta e presa! 

Noi aici suntem în Consiliul local! În baza legii 215 fac, încă odată apel  la această 

întâlnire constructivă care poate fi odată la 2 – 3 luni. Cred că asta ar putea duce la 

dizolvarea  acestei dispute veșnice, la schimbarea unui mod de abordare asupra 

responsabilității consilierilor locali și am evita tipul acesta de replici acide  între noi 

și neacide. Pentru asta există facebook, există presă. Noi aici trebuie să ne 

desfășurăm activitatea constructiv, așa cum cred că ar face domnul Ignat în 

calitatea dumnealui de inițiator al acestui proiect și  nu numai, un apel la o întâlnire 

constructivă între consilierii locali de la toate partidele, să stăm la masă și în 

spiritul constructiv să punem câteva proiecte la masă prin care să definim următorii 

trei ani sau doi, cât îi avem aici ca și colegi.” 

   Jidveian Ovidiu Viorel: ” Discuții?  Supun la vot aprobarea acestui proiect. 

Cine este pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20  voturi pentru.” 
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   3. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Alba Iulia și al Direcției de asistență socială 

   Se dă cuvântul doamnei Maria Molodeț care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, 

finanţe, servicii publice şi comerţ. 

   Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier    Popescu Antonio Emil  care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu   avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Maria Molodeț: ”Având în vedere că am avut un examen de promovare în 

grad și au fost admiși cinci funcționari publici, au trecut de la gradul principal la 

superior  și se modifică statul de funcții. Iar la punctul 2 avem transformarea unui 

post de polițist local gradul profesional superior  la compartiment activitate 



 

 

comercială  din Biroul instruire și îl transformăm în grad profesional debutant.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea acestui 

proiect. Cine este pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20  voturi pentru.” 
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   Mircea Hava: ”Apare o ordonanță în care ne spune numărul de personal, de 

polițiști! Asta e!” 

 

  4. Planul de perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor 

publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru 

anul 2018 

  Se dă cuvântul doamnei Maria Molodeț care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

   Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Maria Molodeț: ”Deci, conform ordinului 13601 al președintelui ANFP noi 

trebuie să elaborăm la începutul anului un plan de perfecționare profesională. Și 

aici trebuie să prevedem, este un format standard unde trebuie să prevedem, să 

estimăm o sumă, un anumit număr de personal.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea acestui 

proiect. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 18  voturi pentru și 2 abțineri 

Mircea Trifu, Vasile Crișan.” 
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  5. Stabilirea salariilor  de baza funcționarilor publici și personalului 

contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba-Iulia și 

din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului 

Alba-Iulia, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

         Se  prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

   Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

      Mircea Hava: ”Vă rog să îl mai amânăm un pic.” 



 

 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”La propunerea domnului Primar o să îl discutăm în 

a doua parte a ședinței.” 

   Mircea Hava: ”Dacă îmi dați voie. Deci, nu am putut să cred că după 20 de 

ani, în care nici un om nu era egal cu celălalt! Chiar comuniștii credeau treaba 

aceasta  că nu poate fi la același grad profesional, având alte atribuții să iei același 

salar.  Iacă-tă, că după ce salariile din punctul nostru de vedere și al dumneavoastră 

au fost stabilite pe orizontală, pe verticală, în funcție  de ceea ce face fiecare în 

Primărie. Eu zic că la 95% nu am greșit. A venit o ordonanță a guvernului  în care 

trebuie să echivalezi tot. Dacă ai un S, un superior cu patru la piață, pentru că e de 

50 de ani în primărie și a ajuns la superior cu patru, are aceeași leafă cu un superior 

care lucrează la investiții, în serviciile importante. Și va trebui să echivalăm 

lucrurile acestea. Asta spune ordonanța. Și lucrul acesta trebuie să îl facem acum. 

Un lucru care este de o nesimțire totală. Deci, mi-ar fi rușine să fac parte  dintre cei 

care au putut să propună așa ceva.  Eu pot să le spun la cei din Primărie ca să 

mulțumească cui trebuie să-i mulțumească! Nu fac politică! Și de asemenea să 

mulțumească și sindicatelor, nu din Primărie, care au făcut presiuni pe guvern! Că 

vorba aia! Acolo se dau voturile ca să adopte această ordonanță fără cap și fără 

coadă care anulează principiile din lege.  Legea era în proporție de 80% ok. Nu 

poți să consideri că un superior, dau un exemplu,  care lucrează la investiții sau la 

contabilitate, prin semnătura lui trec milioane de euro, are aceeași importanță  a 

muncii cu un superior  care este la arhivă. O să mă întrebați de ce a ajuns superior? 

Pentru că vechimea i-a permis lucrul acesta. Însă, la salariile celelalte, dacă v-ați 

uitat, am făcut diferențe. Ei, nu se mai poate! Bineînțeles că peste tot este 

amenințarea datului în judecată. Cine este primul care trebuie să o ia în piept? 

Primarul! Că poate cine știe! Poate se îndreaptă împotriva mea și trebuie să îi dau 

din veniturile mele! Parte din salar! De aceea am zis să mai stăm un pic că poate 

mai găsim o soluție. Orice audit, și auditul este un lucru. O să facem ceva. Nu 

rezolvă această problemă de lege care spune clar. Singurul lucru pe care am putut 

să îl fac, directorii și șefii de servici i-am pus pe gradul I și II. Gradul II este cel 

mai mare. O diferență foarte mare de leafă între ei. De ce? Ca să fac totuși o 

diferență între importanța muncii. Cred că vorbesc limba românească  și toată 

lumea înțelege  ce înseamnă importanța muncii  și ceea ce faci. Legea așa spunea 

în prima pagină. În cadrul aceluiași compartiment, indiferent de funcție, pe 

orizontală și pe verticală în funcție de muncă, atribuții și ce face. Toți au atribuții 

deosebite, adică diferite  din acest punct de vedere prin fișa postului. Însă, lucrurile 

ne-au adus aici. Vă spun nu pentru mine! Pentru ceea ce înseamnă principiu! Vă 

spun vorbe mari! România, centenar! Lucrul acesta este de o mârșăvie  și de o 

nesimțire totală! S-a reușit un pas de a încerca să responsabilizezi și să plătești 

oamenii în funcție de salar, nu în funcție de poziția pe care o ocupă în Primărie. Că 

a ajuns acolo. E greu să-l dai jos. A ajuns acolo că asta a fost istoria. Ci în funcție 

de ceea ce face. Deci, o să vedeți oameni din Primărie care au aceeași leafă  cu cei 

care sunt unde sunt. O să încerc prin audit și sper  să reușesc tot împreună  cu 

dumneavoastră ca să facem niște diferențe. Adică, dau un exemplu. Într-o anumită 



 

 

zonă nu poți să fi mai mult decât principal. Vrei să vi pe principal? Vi! Nu? Ușa 

este deschisă! Și vă spun lucrul acesta cu durere pentru că îi cunosc pe toți de 

atâția ani. Nu este normal să se întâmple lucrul acesta! Nu este normal! Legea însă 

ne obligă! Dacă nu facem luna aceasta vor avea salariile mai mici! Pentru că acea 

contribuție, toți au luat-o la bășcău, toți au luat-o la mișto înainte! Acea contribuție 

este 20% în plus la leafă. 20% din fondul de salarii. Crește cu 20% față de ceea ce 

a fost înainte. Lucru care a fost ok. Deci, aproape opt milioane de lei se duc la onor 

guvernul. De unde? Din banii orașului, din banii cetățenilor! Aproape 20 milioane 

nu le mai încasăm. Adică, le încasăm dar nu ni le dă! Noi anul trecut am făcut în 

jur de 80 milioane de lei din impozitul pe venit. Acum am primit  și cred că asta ar 

trebui să îl intereseze pe fiecare consilier! Nu dânsul că trebuie să își facă nu mai 

știu ce drum acolo pe terenul pe care l-a vândut el  sau l-a moștenit de undeva! Ci 

asta trebuie! Dar trebuie să ai bani aici! Ce rost are să te zbați, să ajuți și să creezi 

firme?  Pentru ce? Ca să îndestulăm acolo? Cred că asta  ar fi o temă  care ar fi 

bine să o discutăm cu cetățenii! Mă vor crede? Bine! Nu mă vor crede? E 

problema lor! Eu v-am spus lucrurile acestea pentru că sunt lucruri reale! Puteți să 

vă uitați pe ceea ce înseamnă salariile și o să vă doară sufletul! Vă spun cinstit! Nu 

poți ca un om, și nu dau nume, care a muncit și de care se leagă  milioane de euro 

investite să aibă o leafă la fel ca și cineva  care face altceva. Importanța muncii 

este cu totul și cu totul alta. Arătați-mi doi oameni egali! De asta sunt așa 

vehement! E o durere! M-am bucurat enorm în iulie! Am zis că acum mai reglăm, 

mai creștem, mai scădem în funcție de buget. Numai impozitul că trece la persoană 

este 20% creștere pe fondul de salarii. Eu zic să mai stăm un pic că poate găsim o 

chestiune de amânare. Vă spun cinstit. Niciodată nu m-a durut așa. Dacă vreți vă 

pun la dispoziție ordonanța de guvern să o citiți. Dacă nu votați, să știți că în luna 

februarie pierd 20% din salar.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”La inițiativa domnului Primar vom discuta acest 

proiect la sfârșit.” 

 

   6. Modificarea Statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Alba 

Iulia, precum și stabilirea nivelului salariilor lunare pentru această categorie de 

personal în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii în totalitate la 

salariați conform OUG nr. 79/2017 privind modificarea Codului fiscal. 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Are același obiect cu salariile. Îl amânăm și pe 

acesta.”  

 

  7. Acordarea de facilități fiscale unor asociații și fundații  

  Se dă cuvântul domnului Călin Badiu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 



 

 

   Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Călin Badiu: ”Este vorba despre acordarea unor facilități fiscale constând în 

scutirea la plata impozitelor și  a taxelor pe clădiri și terenuri ale unor asociații și 

fundații care nu au scop patrimonial.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  16 voturi pentru și 4 abțineri 

Mircea Trifu, Rodica Andronescu, Moldovan Angela, Popescu Emil.” 
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         8. Neacordarea de facilități fiscale unei persoane juridice 

  Se dă cuvântul domnului Călin Badiu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Călin Badiu: ”Este vorba despre Casa de Cultură a Sindicatelor care din 

păcate nu poate beneficia de scutirea de impozit.” 

  Mircea Trifu: ”Vreau să spun că pare ciudat așa. Facem tot felul de scutiri de 

la Camera de Comerț până la ONG-uri și societăți și am vrut doar să clarifice 

partea aceasta cu prevederea legală, că văd că e din 2015. Nici anul trecut nu s-a 

acordat.” 

  Călin Badiu: ”Pentru că nu este bază legală.” 

  Mircea Trifu: ”Înțelegeți întrebarea?” 

  Călin Badiu: ”Da.” 

  Mircea Trifu: ”Dacă e așa, de ce e nevoie să facem un proiect privind 

neacordarea atâta timp cât nu acordăm conform legii?” 

  Călin Badiu: ”Pentru că este obligația Consiliului local să acorde sau să nu 

acorde! Nu putem să ne pronunțăm noi că nu acordăm. Ca și direcție  nu avem 

dreptul să acordăm sau nu. Trebuie să se pronunțe consiliul local.” 

  Mircea Trifu: ”Aceasta este ideea. A fost o cerere.” 

  Pocol Dorin: ”Dacă noi am acorda ar fi o chestie ilegală.” 

  Călin Badiu: ”Și ar veni Curtea de Conturi.” 

  Mircea Trifu: ”Cred că ar trebui să facem un amendament cu toții de la 

masă, să ne gândim în viitor la o soluție fiind vorba de casa de cultură. Domnul 

Primar spunea înainte că îl doare sufletul. Și pentru chestia asta ar trebui să ne 

doară sufletul. Că e singurul loc unde putem merge la un teatru.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru neacordare?” 



 

 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru și 2 abțineri 

Mircea Trifu, Vasile Crișan.” 
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  9. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al muncipiului 

Alba Iulia nr. 454/2017 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a 

contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în 

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai 

acestora  

  Se dă cuvântul doamnei Bedelean Corina care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

   Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

   Bedelean Corina: ”E vorba de contribuția și modificările  care au apărut în 

urma modificării  legislației, legea nr. 17/2000 și ca atare  a trebuit să revenim. 

Modificarea se referă  mai mult la susținătorii legali ai persoanelor vârstnice.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru aprobare?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 
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  10. Aprobarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice 

Alba Iulia  și a nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual al 

căminului, altul decât personalul de specialitate 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Se va discuta la sfârșit și acest proiect.” 

 

  11. Cotizația Municipiului Alba Iulia la Asociaţia „Apa Alba” 

  Se dă cuvântul domnului Gabi Armean  care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

   Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Gabi Armean: ”Asociația Apa Alba a solicitat creșterea cotizației cu privire 

la participarea municipiului Alba-Iulia la  asociație de la 42 mii la 73200 anual.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”0,98 lei/locuitor.” 

  Pocol Dorin: ”Cam mult! De ce nu a pus un leu?” 



 

 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru aprobare?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14  voturi pentru și 6 abțineri 

Clepan Dimitrie, Bumbu Nicolae, Vasile Crișan, Bunea Ioan Iulian, Raul Sebastian 

Tudorașcu, Popescu Marius Ciprian.” 
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  12. Înfrăţirea între Municipiul Alba Iulia – România şi oraşul 

Haunoldstein – Austria 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Belală care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier   Mircea Trifu care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi 

disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

  Mihai Belală: ”Ați primit scriasoarea de intenție din partea celor doi 

primari.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru aprobare?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19  voturi pentru și 1 vot 

împotrivă Mircea Trifu.” 
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  13. Înfrăţirea între Municipiul Alba Iulia – România şi oraşul Türnitz – 

Austria 

    Se dă cuvântul domnului Mihai Belală care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier   Mircea Trifu care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi 

disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

  Mihai Belală: ”La fel.„ 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru aprobare?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 19 voturi pentru și o abținere 

Mircea Trifu.” 
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   Mircea Trifu: ”Vreau să îmi justific votul. Aș condiționa această hotărâre 

numită înfrățire de o declarație a primarului respectivei localități cum că ne susține 

să intrăm în  Shengen. Adică, noi România avem un mare opozant în Europa. Ne 

înfrățim foarte ușor. Ne-am înfrățit  și în anii 50 cu rușii, ne înfrățim foarte mult sau 

oricine  și orice zboară acum  mai nou dacă vine din Europa, ce rost mai are să ne 

gândim? Le facem pe toate așa din zbor! Și fără lipsă de demnitate ne înfrățim! 

Adică, țara asta care peste sute de ani de zile, noi albaiulienii  nu prea avem voie  

să intrăm în Cetate numai ca să spălăm izmenele austriecilor! Există o celebră 

stradă în Alba-Iulia care se numește strada Izmenelor! Tocmai de asta! Că 

româncele erau singurele  care aveau acces să ducă hainele de acolo să le spele pe 

stradă. Românii nu aveau acces în Cetate. Acum, eu nu vreau să fac așa ceva.” 

   Pocol Dorin: ”Aia a fost acum 200 de ani!” 

   Mircea Trifu: ”Domnule președinte! Dacă se poate să nu fiu întrerupt! Este 

simplu. Cred că ar fi bine ca aceste înfrățiri să fie condiționate și de anumite 

obligații din partea cealaltă. Și nu numai noi să avem  așa o legătură  de înfrățire. 

Eu nu văd cum să fiu frate cu cineva care se opune ca tu să fi în Europa! E de 

notorietate faptul că Austria e  cea mai vehementă împotriva României să intre în 

spațiul Shengen!” 

   Pleșa Gabriel: ”Austria!” 

    Mircea Hava: ”Poate ne înfrățim și cu Olanda!” 

 

 14. Majorarea valorii de inventar a mijloacelor fixe create și recepționate pe 

raza Municipiului Alba Iulia, prin implementarea proiectului major ”Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în județul Alba, 

Romania” 

  Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

 

 Părăsește sala de ședință domnul viceprimar Paul Voicu. 

 

  Silvia Moldovan: ”După cum știți, anii trecuți s-au finalizat în municipiul 

Alba-Iulia mai multe obiective de investiții, respectiv modernizare și reabilitare 

sisteme de canalizare, extindere stații de epurare. La data recepției nu erau 

făcute toate socotelile și la tot ce însemna cheltuieli neeligibile, de 

supraveghere, de supervizare, comisioane bancare, alte taxe  care veneau de pe 

costul cu energia au trebuit să fie după aceea repartizate  pe mijloace fixe create 



 

 

și ca atare noi fiind obligați să majorăm mijloacele fixe cu valorile rezultate din 

aceste sume. În anexă aveți trecut pe fiecare mijloc fix ce sumă se pune.”   

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru aprobare?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 18 voturi pentru și o abținere 

Raul Sebastian Tudorașcu.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea  12/2018 

 

  Revine în sala de ședință domnul viceprimar Paul Voicu. 
 

      15. Costul mediu lunar de întreținere și a contribuției 

părinților/reprezentanților legali pentru copii care frecventează creșele din 

municipiul Alba Iulia, pentru anul 2018 

 Se dă cuvântul doamnei Monica Dicoi care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

         Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

   Monica Dicoi: ”Supun costul mediu lunar de întreținere pentru copiii care 

frecventează creșele din Municipiul Alba Iulia, în anul 2018, în cuantum de 342,09 

lei/copil/lună precum și a contribuției acestora. Contribuția lunară nu poate depăși 

20% din acest cost mediu lunar.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru aprobare?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 19 voturi pentru și o abținere 

Mircea trifu.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea  13/2018 

 

  16. Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 447/2017 a 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia  

 Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antonio Emil care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 



 

 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Crina Dumitrescu: ”În ședința de luna trecută s-a aprobat suma necesară 

desfășurării activității din acordul de parteneriat  pe care îl avem cu Micul Prinț 

pentru cele 11 îngrijitoare. Într-un mod eronat s-a trecut în proiect suma de 584 mii 

în timp ce în raportul de specialitate era prevăzută suma corectă. Vă propunem 

îndreptarea acestei erori.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel : ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru aprobare?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 20 voturi pentru.” 

 

    S-a adoptat Hotărârea  14/2018 

 

  17. Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și 

SC QUESTO GLOBAL SRL în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 

2018”  

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Mircea Trifu care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 

juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Nicolaie Moldovan: ”Este un proiect prin care Primăria și orașul Alba-Iulia, 

respectiv cetățenii și turiștii vor testa într-o altă manieră obiectivele turistice ale 

orașului care vor fi integrate într-o aplicație  a SC Questo Global SRL.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru aprobare?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 19 voturi pentru și un vot 

împotrivă Mircea Trifu.” 

 

    S-a adoptat Hotărârea  15/2018 

 

  18. Participarea Municipiului Alba Iulia la proiectul  Alba Iulia ISO 

Smart finantat in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 



 

 

2014-2020, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde 

comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte CP4/2017 

 Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antonio Emil care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 

juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Crina Dumitrescu: ”Ne aflăm în faza de precontractare cu un alt proiect 

câștigat în cadrul  Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

prin care ne propunem un an de zile  să introducem ISO  2015 în Primăria 

municipiului Alba-Iulia cu toate etapele pe care le presupune acest proces. 

Contribuția noastră este de 2%. Vă solicit aprobarea participării, statul de funcții și 

regulamentul.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru aprobare?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 19 voturi pentru și o abținere 

Mircea Trifu.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Colaborare productivă!” 

  Mircea Trifu: ”Am o observație de făcut. Am bunul simț ca să nu mai intru 

în discuțiile pe care le-am avut tocmai din respect pentru timpul dumneavoastră. 

Dar totodată aș face un apel la colegi  vis a vis  de votul pe care îl dau împotrivă 

sau pentru  să se abțină de la diferite interjecții și comentarii care nu își au locul. Să 

nu mai intrăm într-o dispută cu jigniri.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea  16/2018 

 

   Crina Dumitrescu: ”Vă rog să îmi permiteți să prezint și proiectul nr. 43.” 

   43. Proiect de hotărâre privind privind completarea Hotărârii 

nr.445/20.12.2017 a Consiliului local cu privire la încadrarea personalului în 

cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile a Municipiului 

Alba Iulia. 

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Popescu Antonio Emil care prezintă raportul 



 

 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 

juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

         Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Crina Dumitrescu: ”Prin acest proiect dorim să reglementăm modalitatea 

prin care personalul  care este încadrat în unitățile de sustenabilitate a proiectelor  

care condiționează semnarea lor. Deci, care au ca și valabilitate atât perioada de 

implementare cât și perioada de sustenabilitate cu proceduri similare  celor pe care 

noi le-am aprobat deja în ședința de consiliu de luna trecută, respectiv HCL 

445/2017. Noi propunem să respectăm aceleași etape. De asemenea, am introdus 

un tarif brut care este similar experților  din cadrul Direcției Programe. Este vorba 

de 46 lei brut/oră. 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru aprobare?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 19 voturi pentru și o abținere 

Mircea Trifu.” 

   

   S-a adoptat Hotărârea  17/2018 

 

    19. Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și SC 

XISOFT SERVICII SRL Cluj Napoca în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart 

City 2018” 

    Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

    Se dă cuvântul d-lui consilier   Mircea Trifu care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi 

disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Nicolaie Moldovan: ”Se aprobă protocolul de cooperare între Municipiul 

Alba Iulia și SC XISOFT SERVICII S.R.L. Cluj-Napoca în cadrul proiectului pilot 

”Alba Iulia Smart City 2018””.  

  Jidveian Ovidiu Viorel: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20 voturi pentru.” 

 



 

 

  S-a adoptat Hotărârea  18/2018 

  

  20. Aprobarea proiectului cadru  ”Alba Iulia are Skepsis 2018” 

 Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Nicolaie Moldovan: ”Este un proiect care face tradiție deja la Consiliul 

local. Colaborarea cu Skepsis. Azi revenim în fața dumneavoastră cu o propunere 

de colaborare pentru anul curent și inițiativele care sunt trecute în proiect.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea 19/2018 

 

  21. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Start-up Plus 

– Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”, cod proiect 104643 

  Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Popescu Antonio Emil   care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Nicolaie Moldovan: ”Proiectul nr. 21 și nr. 22 o să vă rog să le puneți în 

aceeași cheie. Sunt două inițiative finanțate prin Programul Operațional  de capital 

uman care generează în municipiul Alba-Iulia o serie de start-upuri, de filme. Nu 

excludem  și alte categorii de activități  economice. Coparticiparea noastră  de 2%, 

statul de funcții  și organigrama vă propunem spre aprobare.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20 voturi pentru.” 

 



 

 

  S-a adoptat Hotărârea 20/2018 

 

  22. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Start-

up@CENTRU, cod proiect 105851   

  Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Popescu Antonio Emil care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

         Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea 21/2018 

 

  23. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Transition 

of EU cities towards a new concept of Smart Life and Economy” acronym – 

mySMARTLife, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul apelului ORAȘE 

INTELIGENTE ȘI SUSTENABILE (H2020-SCC-2016-2017) prin 

programului european HORIZON 2020 

  Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Nicolaie Moldovan: ”Proiectul nr. 23 și nr. 24 sunt două participări ale 

municipiului Alba-Iulia  care nu implică din partea municipalității sume de bani 

însă am fost invitați să facem parte  din cele două proiecte pentru a cunoaște ceea 

ce se gândește, decide și se promovează  la nivel european, pe de o parte conceptul 

de oraș inteligent în general dar mai ales în ceea ce privește utilizarea tehnologiei 

5G pentru proiectul nr. 24. Ambele nu presupun cheltuire de bani din bugetul 

orașului Alba-Iulia.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 



 

 

pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  19 voturi pentru și o abținere 

Mircea Trifu.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea 22/2018 

 

  24. Participarea Municipiului Alba-Iulia în cadrul proiectului  SliceNet – 

Rețea completă de secționare cognitivă și cadru de gestionare a secțiunilor  în 

rețele virtualizate  multi-domeniu, multi-utilizator 5G (End-to-End Cognitive 

Network Slicing and Slice Management Framework in Virtualised Multi-

Domain, Multi-Tenant 5G Networks) – SliceNet, finanțat în cadrul programului 

ORIZONT 2020.  

  Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Popescu Antonio Emil  care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 

juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  19 voturi pentru și o abținere 

Mircea Trifu.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea 23/2018 

 

  25. Planul de acțiuni/lucrări de interes local pentru anul 2018. 

  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia 

copilului. 

   Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Delia Cristescu: ”Conform legii privind venitul minim garantat nr. 416/2001 

anual trebuie să venim cu acest proiect  prin care vă rugăm să aprobați acțiunile pe 

care beneficiarii  de venit minim garantat le desfășoară. Am adăugat și locațiile. 

Vreau să vă rog să schimbăm sintagma ”școala generală„ cu ”gimnazială” pentru 

că a fost o eroare.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru?” 



 

 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea 24/2018 

 

  26. Modernizare drumuri în zona Dealul Furcilor – străzile Izvorului, 

Nicolae Labiș și Barbu Catargiu.  

  Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Silvia Moldovan: ”Este unul dintre proiectele selectate  pentru a fi susținute 

în cadrul PNDL, care la această dată este în evaluare la minister  și vor câteva 

observații pe acesta. Să completăm  anexa nr. 1 cu indicatorii tehnico-economici 

respectiv descrierea mai detaliată a caracteristicilor tehnice ale proiectului. Se 

puteau deduce dar undeva probabil că e mai greu să facem împărțirea. Deci, erau 

trecute suprafețele. Pentru asta am refăcut  anexa nr. 1. Asta la articolul 1. La 

articolul 2 pentru că finanțarea pe care am cerut-o, am cerut-o la nivelul lunii 

august-septembrie. Între timp s-a mai lucrat și s-a redus cheltuiala care revine 

PNDL-ului și atunci aici a trebuit să trecem o completare la finanțarea de la 

bugetul local  a tuturor cheltuielilor care se generează de altă natură decât cele care 

sunt eligibile în cadrul programului.” 

  Mircea Trifu: ”Cam ce perspectivă ar fi pentru semnarea contractului?” 

  Silvia Moldovan: ”Domnul Trifu! Îmi este foarte greu să vă spun pentru că 

era un termen scadent  de depunere a proiectelor  în 27 octombrie. Le-am depus pe 

toate în termen. Ele au fost în evaluare. Termenul pentru semnare era 31 

decembrie. Nu s-a întâmplat asta. Nici la noi și nici la alții. Sunt foarte puțini la 

care s-au semnat contractele nu știu cum și în ce împrejurări. Speranțele care s-au 

mai făcut sunt de a mai arunca mâța  undeva într-o altă curte. Deci, nu sunt de 

substanță.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Doamna Silvia! Nu sunt bani! Întrebarea era 

simplă!” 

  Silvia Moldovan: ”Sperăm să primim și o undă verde, un ok.” 

  Mircea Trifu: ”Bănuiesc că în aceeași situație sunt  și străzile de la Oarda și 

altele.” 

 Silvia Moldovan: ”Străzile de la Oarda, strada Brândușei și Dealul Furcilor  

și cele două școli Dionisie Pop Marțian și Școala 2.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  19 voturi pentru și o abținere 



 

 

Mircea Trifu.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea 25/2018 

 

 27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentatii de urbanism: 

 Art.1: Avizează „REAMPLASARE POST TRAFO PTZ109, ALBA 

IULIA, STR. PETRU MAIOR – MODIFICARE HCL NR.261/30.09.2016, 

ART.1, solicitant SC ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD SA 

– SUCURSALA ALBA”, conform planului de situatie anexat 

  Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă  proiectul  precum şi 

raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

 

   Părăsește sala de ședință domnul consilier Ignat Alin. 

 

   Călin Hedviga: „La articolul 1 avem o avizare de reamplasare a unui post 

trafo despre care dumneavoastră știți următoarele: în 2016, în septembrie în 

două din centralele termice dezafectate s-a alocat un teren pentru adăposturile 

post trafo în scopul ca municipiul Alba-Iulia să poată valorifica  aceste spații, 

așa cum a făcut și cu alte centrale termice. Este vorba de centrala termică de pe 

Petru Maior. Centrala termică are undeva aici un post trafo. Dumneavoastră  ați 

reavizat amplasarea acolo. Când s-a făcut proiectul tehnico-economic s-a 

constatat că nici amplasamentul pe care noi l-am propus cu acceptul lui 

Electrica există rețele de apă canal și sunt în proximitatea lui EON Gaz, astfel 

încât prin acest proiect vă propunem mutarea lui de aici înafara construcției 

propriu-zise.” 

         Jidveian Ovidiu Viorel: „Supun la vot articolul 1. Cine este pentru 

avizare?” 

    ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 19  voturi pentru.” 

 

  Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA 

DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA 

IULIA, STR. NAZARETH ILLIT, NR. 70-72, solicitant CIUGUDEAN 

MARIA (IONUT MARIA), OPRITA LUCIAN, OPRITA CRISTINA, 

TUDOR OLIVIA CRISTINA, TUDOR GABRIEL OCTAVIAN, TUDOR 

ADRIAN, TUDOR MARIA DORINA”, conform planului de situatie anexat 

   Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă  PUZ-ul  precum şi 

raportul de specialitate. 



 

 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

 Călin Hedviga: ”Suntem tot la avizare. Avizarea unei reglementări 

specifice care se propune în zona Alba-Iulia Micești, între Nazaret Ilit și Sliven 

unde proprietarul acestor terenuri vrea  să-și reglementeze prin realizarea unei 

străzi  a unui parcelar cu respectarea reglementărilor urbanistice în vigoare. 

Terenul este traversat de o rețea electrică de 110 și datorită avizului pe care SC 

Electrica, condiție din aviz, de fapt aici rezultă două străzi înfundate  iar zona de 

protecție rămâne o zonă mică înierbată deocamdată. Toate acestea sunt 

acceptate de comisiile de specialitate pentru a nu bloca dezvoltarea în zonă.”  

        Jidveian Ovidiu Viorel: „Supun la vot articolul 2. Cine este pentru  

avizare?” 

  ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 19 voturi pentru.” 

 

  Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 

LOCUINTE COLECTIVE SI SPATII COMERCIALE LA PARTER – 

MODIFICARE PUD aprobat prin HCL NR. 213/23.6.2017, ART.8, ALBA 

IULIA , STR. EMIL RACOVITA, NR. 38, solicitant S.C. SELCAN TOUR 

S.R.L”, conform planului de situatie anexat 

  Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă  PUD-ul  precum şi 

raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Călin Hedviga: ”Vă supun atenției o reaprobare a unui PUD datorită 

modificărilor rezultate  din forma parcelei și recondiționarea acesteia. Suntem la 

intersecția Emil Racoviță și bulevardul Republicii, pe o suprafață de 500 mp.   

S-a demolat o construcție existentă în vederea construirii unui bloc cu regim de 

înălțime P + 3, 12 apartamente  plus spații comerciale la parter. Se propun două 

parcaje  pe domeniul public pentru spațiile comerciale pe care beneficiarul vrea 

să le realizeze pe cheltuiala proprie. Condițiile au fost îndeplinite și punctul de 

vedere privind consultarea populației are o specificitate și anume: modificare de 

PUZ, că nu are declarațiile actualizate. Trebuie să vă spun pentru a vota în 

cunoștință de cauză.” 

   Jidveian Ovidiu viorel: „Supun la vot articolul.  Cine este pentru 

aprobare?” 



 

 

  ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 19  voturi pentru.” 

 

   Art.4: Respinge Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 

LOCUINTE COLECTIVE SI SPATII ALIMENTATIE PUBLICA LA 

PARTER, ALBA IULIA, STR. MITROPOLIT AL. STERCA SULUTIU, 

NR.1, solicitant VADAN VALERICA EMILIA” 

  Călin Hedviga: ”Un PUD care privește un teren  în zona centrală. Suntem 

lângă Universitate pe un teren proprietate privată  a cărei reglementare propusă 

prin detaliere este aceasta. Este vorba de o clădire de locuințe colective cu 28 de 

apartamente   cu un regim de înălțime P + 4 din care P + 3  este în regim la front  

iar al patrulea nivel este retras  față de suprafața construită. Vreau să vă arăt un 

pic volumetria.  Volumetria este de la Ministerul Culturii de la care avem avizul. 

Ce aș vrea să vă arăt că regimul de înălțime se aliniază la cornișă și retragerea 

face ca integrarea să fie cât mai contextuală. Am avut la condiții prezentarea 

până la aprobare  a avizului administrator drum. Există. Și completarea 

documentației cu planșa  de echipare tehnico-edilitară. Și ea există.” 

  Mircea Hava: ”Ce e acolo? Bloc? În Cetate?” 

  Călin Hedviga: ”Da.” 

 

 Revine în sala de ședință domnul consilier Alin Ignat. 
 

  Mircea Hava: ”Deci, vă spun acum! Eu nu semnez și nu o să semneze nici 

un viceprimar! Poate să fie avizul lui papa! Blocuri în Cetate nu! Lăsați-mă în 

pace! Băi fraților! Chiar așa am ajuns să ne pervertim! Chiar atât ucide banul 

totul?” 

  Silvia Moldovan: ”Eu atunci am întrebat arhitectul  care mi-a spus că e 

rezolvat. Vreau să vă spun că noi am făcut un demers la Ministerul Apărării să 

obținem o parte din terenul ocupat de armată ca să deschidem strada către 

Inspectoratul Școlar. Iar așa cum este desenat accesul aici, vreau să vă spun că 

nu ne dă posibilitatea acolo să dăm un alineament.  Strada care vine din 

giratoriu și care trebuie să meargă către Inspectoratul Școlar trebuie să aibă 

continuitate, în spațiul dintre laboratoare  și gardul unității militare. Ori așa cum 

arată aici drumul, nu poate fi deschis în continuare.” 

  Pocol Dorin: ”De ce?” 

  Silvia Moldovan: ”Pentru că dă în gardul unității militare. Uitați-vă! Cea 

punctată cu verde!” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Pentru că parcările sunt pe alineamentul 

drumului!” 

  Pocol Dorin: ”Sunt în proprietatea omului parcările?” 

    Silvia Moldovan: ”Sunt în proprietatea omului! Domnul consilier! Între 

parcare și clădirea unității militare există un spațiu  care trebuie să devină drum. 

E public. În continuare acel drum  trebuie să deschidă  prin cedarea unei părți  

de către unitatea militară ca să ajungem la Inspectoratul Școlar și să formeze 



 

 

circuitul.  Dar acel drum nu mai poate să aibă continuitate pentru că venim 

foarte mult cu parcarea  și zona aia verde de acolo  este un pic cam agresivă 

băgată în drum. Drumul va trebui să facă un cot acolo, nu știu de ce unghi. 

Trebuie corelată circulația acolo.” 

  Pocol Dorin: ”Păi da! Dar nu sunt parcări și spațiu verde!  Nu tot aceeași 

limită de proprietate e?” 

  Silvia Moldovan: ”Acolo există o zonă  de siguranță care trebuie 

menținută!” 

  Călin Hedviga: ”Înainte de a lua o decizie trebuie să vă spun că 

certificatul de urbanism a fost eliberat cu respectarea ...” 

  Mircea Hava: ”Nu mai înțeleg nimic! Hotelul e hotel!” 

  Călin Hedviga: ”Locuință colectivă!” 

  Mircea Trifu: ”Deci, acum eu nu știu  care este viziunea dumneavoastră  

pe termen lung și cum  vedeți dumneavoastră Cetatea  și mai ales că există un 

exemplu  care nu a creat decât lucruri pozitive  și tot așa s-a dezbătut. E chiar 

blocul de lângă Moschito. Eu mă gândesc că până la urmă  această Cetate să 

aibă viață și să fie cu oameni. Nu să o transformăm într-un loc în care ... ” 

  Pocol Dorin: ”Numai să aibă!” 

  Mircea Trifu: ”Vă rog să nu mai fiu întrerupt! Există un mecanism din 

ăsta de a fi întrerupt foarte bine pus la punct, de a fi întrerupt intenționat. Nu 

cred că asta ne dorim în anii următori și cheltuim în fiecare sume de bani ca să 

aducem oamenii acolo pe tot felul de lucruri și pur și simplu oamenii să vină 

firesc acolo.  Și pentru asta ar fi bine un restaurant în zonă, e nevoie de viață 

acolo, e nevoie de spațiu acolo! Ați fost cu toții în lumea asta civilizată pe care 

vrem să o copiem și nu am văzut locuri din astea sumbre, moarte, fără spații 

comerciale, fie ele și în Roma dacă ați fost că  se îmbină lucrurile acestea. Nu 

putem bloca, nu putem crea un cimitir în care să vină lumea să pună coroane la 

două biserici și trei monumente. După părerea mea, dincolo de încrâncenarea  

aceasta trebuie să ne  clarificăm noi, consilierii locali, așa cum prevede legea 

215 noi suntem  cei care iau hotărâri, ce fel de viziune avem în raport cu această 

cetate pe care toți ne-o dorim  vie și plină de oameni. Categorică că până la a 

respecta  regulile arhitecturii acolo și doamna Hedviga ne spune că avem aviz 

de la Ministerul Culturii, haideți să ne clarificăm!” 

  Pocol Dorin: ”Din punct de vedere urbanistic ce motiv ați avea să nu 

votăm? Are aviz de la toate. Că așa nu vrei tu? Exact ca și aia cu vecinul: nu mă 

lasă că așa vrea el!” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, 

așadar supun la vot. Cine este pentru aprobarea  acestui articol? 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea Trifu, 

Alin Ignat, Pocol Dorin, Raul Sebastian Tudorașcu, Hașa Cătălin, Clepan 

Dimitrie, Vasile Crișan, Bumbu Nicolae și 12 abțineri Andronescu Rodica, 

Bunea Ioan Iulian, Domuța Iulius Viorel, Jidveian Ovidiu, Lupea Ioan Gabriel, 



 

 

Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Popa Pavel, Popescu Antonio 

Emil, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Articolul a fost respins.” 

 

   Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 

LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT, AMPLASARE 

TOTEM SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. CALEA LABULUI, 

NR.22A, solicitant SC ROYAL PASSION SRL”, conform planului de 

situatie anexat 

  Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul  precum şi 

raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptarii acestuia.” 

 Călin Hedviga: ”Sunt două loturi de locuințe înșiruite. Calea Moților cu 

Labea Labului. Avem un teren alcătuit  din două parcele pe care se propun două 

loturi de locuințe înșiruite grupate în patru și câte șase. Pe fiecare parcelă sunt 

rezolvate parcajele iar locul de joacă este un teren alocat la intersecție. Tot acolo 

proprietarul este de acord ca pe proprietatea lui să se amenajeze o stație de 

autobuz pentru transportul în comun. A fost și o condiție care a fost îndeplinită.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, 

așadar supun la vot. Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 20   voturi pentru.” 

 

  Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 

LOCUINTA UNIFAMILIALA – ADOUA LOCUNTA PE PARCELA, 

ALBA IULIA, STR. MACESULUI, NR.16, solicitant ANGHEL OVIDIU 

IOAN”, conform planului de situatie anexat. 

  Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul  precum şi 

raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptarii acestuia.” 

 Călin Hedviga: ”Avem un teren pe care se dorește amplasarea celei de-a 

doua locuință  care îndeplinește regulamentul local de urbanism.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, 

așadar supun la vot. Cine este pentru aprobare?” 



 

 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 20   voturi pentru.” 

 

  Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ CONSTRUIRE 2 

TRONSOANE LOCUINTE COLECTIVE P+2, ALBA IULIA – MICESTI, 

STR. NAZARETH ILLIT, NR.38A, solicitant PLESA CLAUDIA 

ANDREEA”, conform planului de situatie anexat. 

  Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul  precum şi 

raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptarii acestuia.” 

 Călin Hedviga: ”În zona Alba Iulia – Micești, pe Nazareth Illit, pe această 

parcelă dumneavoastră ați avizat 2 tronsoane de locuințe colective. Acum 

suntem la aprobare. Condiția de însorire a fost îndeplinită.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, 

așadar supun la vot. Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 20   voturi pentru.” 

 

  Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 

ANSAMBLU LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. 

RETEAG, FN, solicitant CAMPIAN CALIN ILIE si CAMPIAN DINA 

MARIA”. 

  Călin Hedviga: ”Propun retragere de pe ordinea de zi pentru că nu au fost 

îndeplinite condițiile.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Cine este pentru retragerea acestui proiect?” 

  ”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru și un 

vot împotrivă Mircea Trifu.” 

 

 Art.9: Revocă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 

PENSIUNE TURISTICA, MAGAZIE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, 

STR. FRANCISCA, NR.10C – APROBAT CU HCL nr. 188, art. 6 din 

26.05.2017, solicitant MIHALI STEFANA MARIA”, conform planului de 

situatie anexat. 

  Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă proiectul  precum şi 

raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 



 

 

avem obiecțiuni în privința adoptarii acestuia.” 

 Călin Hedviga: ”La articolul acesta, la cererea solicitantului se propune 

revocare PUD construire pensiune turistică pe strada Francisca. Solicitarea a 

fost făcută deoarece între timp s-a modificat proprietarul.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, 

așadar supun la vot. Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 20   voturi pentru.” 

 

    Art.10: Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la 

art.3, art.5 si art.6 perioada de valabilitate de 3 ani. 

  Jidveian Ovidiu viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este 

pentru?” 

 ”Fiind supua la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

 

 Art.11: Se stabileste, pentru documentatia de urbanism PUZ de la 

art.7 perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii de 

urbanism pe terenul reglementat. 

   Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este 

pentru?” 

 ”Fiind supua la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

articolele. Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul și articolele au fost votate cu 20 voturi 

pentru.” 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  26/2018 

 

  28. Înființarea, funcționarea și organizarea comisiei speciale pentru 

întocmirea și modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al municipiului Alba Iulia  

  Se dă cuvântul doamnei Georgeta Rânghet  care prezintă proiectul de 

hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antonio Emil care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 

juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Georgeta Rânghet: ”Este vorba  de constituirea comisie pentru actualizarea 

inventarului. Componența comisiei este stabilită de lege. În plus am propus 

împuternicirea primarului  pentru nominalizarea unor subcomisii care vor întocmi 

inventarul.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, 



 

 

așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  27/2018 

 

    29. Unele măsuri pentru punerea in aplicare a unor prevederi ale HG nr. 

715/2017, OG nr.59/2000 si Legii nr.46/2008 (volumul și prețul lemnului de foc 

pentru anul de producție 2018) 

 Se dă cuvântul domnului  Emil Popon care prezintă proeictul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

 Emil Popon: ”Este vorba de volumul și prețul lemnului de foc din 

producția lui 2018.” 

  Mircea Trifu: ”Am o observație serioasă pentru că am văzut că foarte 

multă lume  din consiliul local e îngrijorată atât de tare de tăierea pădurilor și 

prin asta indirect, mă rog, hârtia cât se consumă și cum se consumă. Chiar aș 

vrea să profit că e chestia aceasta. Nu am nimic cu prețul dar vă rog frumos să 

fiți un pic atenți  că se taie multe lemne în pădure, știți foarte mulți, și 

nemarcate. V-o spus așa, direct. Am și fotografii. Am fost de câteva zile în 

ultima vreme prin pădurea primăriei. V-o spun clar. Când vreți vă duc și vă 

arăt.” 

  Emil Popon: ”Dacă se taie ilegal, poliția trebuie să se sesizeze. Dacă 

ziceți că se taie ilegal.” 

  Mircea Trifu: ”Eu vă duc la fața locului și vă arăt cioate nemarcate.”   

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  28/2018 

 

  30. Achiziționarea unui imobil (locuință) situat în municipiul Alba Iulia, 

str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.2 

  Se dă cuvântul domnului  Mihai Pripon care prezintă proeictul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  



 

 

 Mihai Pripon: „Prețul este 2340 de euro. Sunt de acord.” 

 

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Paul Voicu. 

 

  Mircea Trifu: ”După toate întâmplările care au avut loc, eu făcând parte și 

din comisia juridică, am avut o întâlnire cetățenească. Nu am făcut un raport. Vă 

spun verbal raportul. Eu am stat de vorbă cu aproximativ 10 familii care mai 

locuiesc acolo, care mai dețin proprietăți. Vreau să vă comunic următoarele: 

poate unii dintre dumneavoastră și datorită mediatizării ați fost induși în eroare, 

poate nu cunoașteți situația reală. Ar fi bine să știți că acolo locuiesc oameni 

care au un loc de muncă, dintre cei care stau au și copii și a fost nevoie să 

părăsească  pentru că nu mai putea sta în condițiile de condens creat  și m-au 

rugat să fac un apel. Eu i-am sprijinit în toate acțiunile pe care au vrut să le facă 

și toate informațiile le-am pus la dispoziție. Și juridic. Dar aș vrea totuși să se 

găsească o soluție. Și cred că soluția s-ar putea găsi într-o întâlnire deschisă cu 

factorii decidenți de la domeniul public și să creăm cumva premisele rezolvării 

acestei probleme. Toți am căzut de acord că blocul e o mare problemă  dar 

trebuie ținut cont că sunt niște oameni și beneficiază de acel articol 44 din 

constituție  care garantează proprietatea și ar fi bine să avem această întâlnire.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  29/2018 

 

 Revine în sala de ședință domnul consilier Paul Voicu. 

 

  31. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă  aflate pe raza municipiului Alba 

Iulia 

 Se dă cuvântul domnului  Mihai Pripon care prezintă proeictul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

 Mihai Pripon: „După cum bine știți, acest regulament a mai suferit  o 

modificare anul trecut  potrivit căruia locurile de parcare de reședință pot fi 

folosite de titularii lor doar între 16,00 și 8,00 dimineața, între 8,00 – 16,00  

locurile de parcare fiind destinate parcării libere a tuturor celor care doresc să le 

folosească. De atunci  și până acum am primit  mai multe adrese de la diferite 

persoane fizice  care ne-au atras atenția asupra faptului că ei desfășoară 



 

 

activități între perioadele cuprinse dimineața  de pe la 7,00 – 8,00 până pe la 

8,00 – 9,00. Și ca atare, dânșii nu se pot folosi de locurile de parcare atribuite.  

Din acest motiv  și pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor acestor persoane  

vă propunem să fiți de acord ca persoanele juridice să poată să își folosească 

locurile de parcare  24 din 24. Și având în vedere  faptul că ei folosesc pe o 

perioadă mai lungă decât ceilalți, vă propunem  să fiți de acord și cu majorarea 

tarifului de 120 lei/an la 200 lei/an cu TVA inclus și marcarea cu vopsea de 

culoare roșie  a acestor locuri de parcare.” 

  Pleșa Gabriel: ”Doar la cerere pentru persoanele juridice.” 

  Vasile Crișan: ”Doar o precizare. Sunt foarte multe persoane juridice care 

ocupă aceste locuri. Se pune întrebarea: eu, Crișan Vasile, persoană fizică am un 

loc de parcare plătit. Îmi este foarte ușor să mă duc acum să schimb persoana 

fizică în persoana juridică. Și cu asta credeți că s-ar rezolva problema?  Eu am 

spus de prima dată să se folosească toate locurile de parcare între 7,00 – 15,00. 

Vedeți ce  balamuc este în Cetate! Nu era bine să fie între 7,00 și 15,00? De 

obicei foarte mulți vin la trei!” 

  Paul Voicu: ”Acest proiect este la solicitarea  unor agenți economici. Nu 

noi am venit cu această prevedere.  În urma modificării acestui proiect cu orele 

libere, au fost diferite intervale, vin și le ocupă parcările care sunt pentru clienți, 

pentru aprovizionarea la acești agenți economici de la parterul blocurilor.” 

  Mircea Trifu: ”Sunt convins că în urma solicitărilor avem acest proiect pe 

masă. Dar gândiți-vă  dacă votăm schimbarea schimbării o să urmeze, nu zeci, 

poate sute sau chiar mii de solicitări  din partea unor cetățeni. Și ne întoarcem 

exact de unde am plecat. Și problema de rezolvat este următoarea. În Cetate, pe 

foarte multe zone există mai multe mașini decât locuri de parcare. Și dacă noi 

ne facem că nu vedem lucrul acesta nu facem decât să autorizăm acum. 

Bineînțeles, eu îi înțeleg și pe oamenii respectivi că și eu am un asemenea spațiu 

de închiriat și mi-ar plăcea să am parcarea liberă  tot timpul ca să poată veni 

clienții. Dar dacă e regulă, atunci să fie regulă pentru toată lumea! Cum o să 

distingem între unii agenți economici? E foarte complex. Nu ar fi mai bine  să 

ne gândim la numărul de parcări? Numărul de parcări ar trebui să fie pentru 

toată lumea la fel, indiferent că e agent economic sau nu. O să iasă un carambol 

și un tărăboi!” 

  Inurean Ioan: ”Aș vrea să fac o precizare că văd că foarte multă lume este 

în eroare despre aceste locuri. Vă dau un exemplu concret. Avem surplus de 

locuri de parcare în anumite zone pe care persoanele fizice nu au vrut să le ia. 

Astfel, au ajuns societățile să le solicite și să le plătească. Vin cu exemplu 

concret. Clinica doctoriței Cibu. Are 8 sau 10 locuri pentru că acolo este 

surplus. Cetățenii nu vor să le ia pentru că ei au locuri unde să se pună.” 

  Pocol Dorin: ”Se pun pe stradă!” 

 Inurean Ioan: ”În situația dată, clinica nu le mai plătește pentru că nu le 

poate folosi. Totodată cei de la blocuri nu le plătesc deloc pentru că nu îi 

interesează! Au locuri suficiente. În acest aspect societatea  ocupă locurile 



 

 

probabil până la 16,00 – 18,00 seara, după care tot pentru cetățeni rămân. 

Aceste locuri de parcare plătite de societăți noaptea nu se ocupă. Tot cei de la 

blocuri stau pe ele. Musafirii și alții. Cum spunea domnul Primar. Putem să 

limităm la 16 ore, la 10 ore. Nu e problema pentru 24. 

  Am auzit înainte o discuție. Noi ne-am dus pe 24 de ore. Nu dereglează 

activitatea locurile acestea. O dereglăm prin faptul că  nu vom mai putea încasa. 

Câteva sute de locuri.” 

  Vasile Crișan: ”Încă odată vreau să vă fac o precizare. La noi la M-uri 

sunt 96 locuri de parcare dintre care 20 sau 21 sunt a persoanelor care au 

societăți comerciale  și vin seara cu sprinterul  care pleacă cu marfa dimineața la 

ora patru  și parchează acolo că e închiriat de el. Eu la acele blocuri m-am 

referit. Nu la acele blocuri pe care le închiriază societatea. Deci, acele societăți 

care au o societate și parchează  mașina acolo non stop. Și noi persoane fizice 

nu. Asta e problema.  Prima dată să spunem că nu dăm la persoane juridice până 

nu iau persoanele fizice.  Cei care au și locuri de parcare  au și garaj jos. Și e și 

societate. Eu la ele m-am referit.” 

  Moldovan Angela: ”Vreau să spun și eu că în anumite situații domnul 

Inurean spunea că anumite parcări  sunt  probabil care sunt disponibile. Dar nu 

toate. Sunt în foarte multe zone în care, de exemplu, noi care venim din altă 

parte nu profităm  nici de la opt la patru dacă se aplică această prevedere de o 

parcare. Ne trezim cu toată parcarea roșie!” 

  Pleșa Gabriel: ”Nu vă faceți probleme. Sunt puține, totuși! Doamna 

consilier! Sunt cereri dar nu vă închipuiți  că sunt 50%. Ei oricum au acea 

parcare. Dar era liberă între 8,00 – 16,00. Acum nu va mai fi. Și plătesc un alt 

tarif.” 

  Moldovan Angela: ”Și dacă vrea să ia 3, 4 locuri de parcare?” 

  Inurean Ioan: ”Legea prevede un parcaj.” 

  Moldovan Angela: ”Și dacă rămân disponibile?” 

  Inurean Ioan: ”Dacă societatea comercială are proprietate în blocul 

respectiv, un apartament are un loc de parcare. Dacă are două apartamente, are 

două locuri de parcare. Are dreptul să ia. Dacă a solicitat.” 

  Moldovan Angela: ”Și dacă rămân disponibile le poate lua societatea?” 

  Inurean Ioan: ”Da.” 

  Pleșa Gabriel: ”Regulamentul este perfectibil oricum. Dacă vedem că nu 

merge ceva, tot noi reglementăm.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Noi am reglementat chestiunea ca acum vreo două 

luni. Și apare prima modificare. Părerea mea este că analizăm foarte multe 

cazuri particulare. Și modificăm acest proiect. Peste o lună iar apare o 

modificare și uite așa nu mai știm  ce să facem. Pierdem vreo 200 – 300 locuri 

de parcare care nu se pot închiria. Haideți să o lăsăm un an de zile să vedem 

plusuri, minusuri și peste un an de zile modificăm iarăși. Într-un sens sau altul 

sau nu modificăm.” 

  Mircea Hava: ”Toată lumea povestește de folclor, de dacă, de parcă. De la 



 

 

întâi începe ridicatul mașinilor. De ce sunt locurile libere?  Ar trebui să ști și tu, 

Inureanule! Pentru că toți și le pun acolo pe stradă unde nu plătește! Pentru cei 

10 lei pe care îi plătește pe lună! De ce nu le spuneți lucrurilor pe nume? În 

momentul în care reglementăm această problemă se pun semnele! I-ai luat 

mașina! Zice: de ce mi-ai luat-o? Pentru că aici nu ai voie să parchezi!” 

 Mircea Trifu: ”Vis a vis de cei 10 lei Eu vă spun pe scurt. Referitor la 

celebra parcare de la Roberta. Eu am fost contactat de cel puțin 7 – 8  oameni  

care locuiesc acolo. Poate informația lor nu este normală. Au zis: domnule, 

spune-le la colegi că noi nu ne putem permite 1400 lei/an. Atât i-ar costa 

abonamentul ca să parcheze.  14 milioane. E mult mai mare suma. Vorbesc de 

acea parcare. Nu mi se pare normal. Ar fi bine pentru oamenii care locuiesc 

acolo să fie făcută o facilitate.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Să parcheze în spate.” 

  Mircea Trifu: ”Dacă tot sunt dispuși să plătească  o sumă rezonabilă de ce 

să stea parcarea goală? Prețul e exagerat într-adevăr! 1400 lei/an!” 

  Mircea Hava: ”În jur toată lumea parchează unde vrea mușchiul lui! 

Fiecare face ce vrea și cum vrea. Votați cum vreți!” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 6 voturi pentru Clepan 

Dimitrie, Bumbu Nicolae,  Popescu Marius Ciprian, Lupea Ioan Gabriel, Pocol 

Dorin, Pleșa Gabriel și 14 abțineri Andronescu Rodica, Bunea Ioan Iulian, 

Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Ignat Alin Dan, Jidveian 

Ovidiu Viorel, Moldovan Angela, Paul Voicu,  Popescu Emil Antonio, Popa 

Pavel, Sandu Cornel Stelian, Mircea Trifu, Raul Sebastian Tudorașcu.” 

 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Proiectul nu a trecut.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  30/2018 

 

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu. 

 

  32. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.3 

  Se dă cuvântul domnului  Mihai Pripon care prezintă proeictul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

 Mihai Pripon: „De la proiectul nr. 32 la proiectul nr. 35 este vorba despre 



 

 

aprobarea încheierii  unor contracte de vânzare-cumpărare la locuințe ANL. 

Prețurile sunt cele stabilite în proiect iar condițiile de vânzare sunt iarăși cele 

stabilite.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: „ Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

amendamentul. Cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr.  31/2018 

 

  33. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL,  ap.6 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru. ” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  32/2018 

 

  34. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.21  

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon  care prezintă proiectul de hotărâre 

și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură. 

    Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia." 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru . ” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  33/2018 

 

  35. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 



 

 

str.Bucovinei, nr.1, bl.32D, ap.5 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon  care prezintă proiectul de hotărâre 

și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură. 

    Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia." 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru. ” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  34/2018 

 

  36. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 54/2017 a Consiliului local  

al municipiului Alba-Iulia 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon  care prezintă proiectul de hotărâre 

și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură. 

    Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia." 

  Mihai Pripon: ”Dacă îmi dați voie să prezint eu. Problema este că prin 

Hotărârea nr. 54  când s-a aprobat casarea  unor mijloace fixe  și obiecte de 

inventar s-a ignorat faptul că  o parte din aceste bunuri  făceau parte din 

domeniul public al municipiului. Pentru a putea fi casate efectiv  și valorificate 

potrivit legii trebuie completată hotărârea cu trecerea lor din domeniul public în 

privat al municipiului.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru. ” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  35/2018 

 

 Revine în sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu. 

 

  37. Parcelarea imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Tudor 

Vladimirescu, nr. 143 

   Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae  care prezintă proiectul de 

hotărâre și raportul de specialitate. 



 

 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură. 

    Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  36/2018 

 

  38. Încunviințarea cererii ce se va adresa Ministerului Transporturilor cu 

privire la transmiterea unui imobil (stradă) din domeniul public al statului 

Român și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al 

municipiului Alba Iulia  

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae  care prezintă proiectul de 

hotărâre și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură. 

    Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia." 

  Pavel Nicolae: ”Este vorba de acel drum de pământ dintre strada 

Mărășești până la digul de la Ampoi. Acolo avem o limită de reglementat. 

Limita terenului. Sunt mulți proprietari de teren care nu au acces la parcelele 

lor.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  37/2018 

 

  39. Atribuirea în proprietate solicitanților, proprietari ai apartamentelor, 

terenul aferent locuinței, în cotă indiviză deținută din construcții.  

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae  care prezintă proiectul de 

hotărâre și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură. 

    Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia." 

   Pavel Nicolae: ”Aici este terenul de sub blocuri.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, 



 

 

așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  38/2018 

 

 Pavel Nicolae: ”Vă rog să îmi dați voie să prezint și proiectul nr. 44.” 

 

 44. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației de dezmembrarea 

imobilului (construcție), situat în Alba Iulia, Str.Cloșca , nr.19, Bl.42, Sc. C.  

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae  care prezintă proiectul de 

hotărâre și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură. 

    Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia." 

   Pavel Nicolae: ”Aici este vorba de o parcelare a unui spațiu comercial din 

care jumătate este teren concesionat de la noi.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  39/2018 

 

  40. Proiect de hotărâre  privind  creșterea sumei eligibile primite de la 

finanțator de care beneficiază Municipiul Alba Iulia ca partener în cadrul a două 

proiecte de parteneriat strategic KA2 („FabEdu” și „Violența – o problemă 

importantă”) finanțate prin Erasmus+, Programul 2014-2020 al Uniunii 

Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport. 

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antonio Emil care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  40/2018 

 



 

 

 

 41. Proiect de hotărâre  privind participarea Municipiului Alba Iulia în 

cadrul a 3 proiecte finanțate prin Erasmus+, Programul 2014-2020 al Uniunii 

Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport.  

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Popescu Antonio Emil care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  41/2018 

 

  42. Proiect de hotărâre  privind modificarea statelor de funcții și ale 

Regulamentelor Unității de Management a Proiectului pentru patru proiecte 

transnaționale în cadrul cărora Municipiul Alba Iulia este partener. 

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antonio Emil care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  42/2018 

 

 45. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.361/2017 a 

Consilioului local și aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil 

(teren) situat în Alba Iulia, str.Cetății, nr.2.  

 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon  care prezintă proiectul de hotărâre 

și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură. 



 

 

    Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia." 

   Mihai Pripon: ”Aici este vorba despre faptul că anul trecut prin luna 

octombrie sau noiembrie printr-o hotărâre ați aprobat vânzarea prin negociere 

directă a unui teren pe care noi l-am considerat și îl considerăm și acum teren 

aferent unei construcții. În urma acestei hotărâri Prefectura a trimis o adresă 

către noi prin care își exprimă punctul de vedere cu privire la legalitate. Noi am 

răspuns și mai în detaliu Prefecturii, însă dânșii își mențin punctul de vedere. Și 

atunci, pentru a evita un probabil litigiu, pe care sunt convins că l-am câștiga, 

am considerat necesar să vă propun să revocăm totuși acea hotărâre și să 

aprobăm vânzarea terenului prin procedura licitației publice și nu a negocierii.” 

  Pocol Dorin: ”La ce preț era negocierea?” 

  Mihai Pripon: ”Același preț de 2080 cu TVA inclus. Adică, undeva la 27 

euro/mp.” 

  Pocol Dorin: ”Câți metri pătrați?” 

  Mihai Pripon: ”77.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru, o abținere Vasile 

Crișan și un vot împotrivă Popescu Emil Antonio. ” 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr.  43/2018 

 

  Jidveian Ovdidiu Viorel: ”Revenim la proiectul nr. 5.” 

  5. Stabilirea salariilor  de baza funcționarilor publici și personalului 

contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba-Iulia și 

din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului 

Alba-Iulia, începând cu data de 1 ianuarie 2018. 

  Mircea Hava: ”Domnule președinte! Domnul Primar de la Botoșani e aici. 

Auzi Tibi! Că vreau să te întreb ceva! Noi avem aici chestiunea cu salariile. 

Prima lege, pe care cred că o ști și tu și toată lumea, a fost ... în care salariile se 

stabileau pe orizontală și verticală. Asta am făcut. Între timp a venit o deșteaptă 

de ordonanță care ne obligă, la care un funcționar S cu 4 funcție similară, 

indiferent că lucrează la un compartiment  de gradul zero  sau nu mai știu pe 

unde, să zic la arhivă, trebuie să aibă același salar! Voi ați făcut-o?” 

  Domnul Primar: ”Nu știu să îți spun exact. Când am făcut, la funcții 

similare am făcut același salar.” 

  Mircea Hava: ”Asta știam! Foarte mulți au făcut la funcții similare același 

salar!” 

  Georgeta Rânghet: ”Din iulie au făcut.” 

  Mircea Hava: ”Din iulie! Da! Dar noi nu am făcut din iulie! Noi ne-am 

gândit că nu există doi oameni egali! Acum, fără supărare, la arhivă chiar dacă e 

S cu 4 nu poate să aibă aceeași răspundere  cu unu care prin mâna, prin pixul lui 



 

 

trec milioane de euro. Eu sunt de acord să rămână ce a fost! Eu asta doresc! Dar 

nu pot să fac ceva împotriva legii! Legea spune prin glasul juriștilor că trebuie 

făcută chestiunea! Am citit și eu ordonanța! La sfârșitul anului a apărut. Eu aș 

amâna dar dumneavoastră spuneți că nu se poate amâna.” 

  Pocol Dorin: ”Amânăm câteva zile.” 

  Georgeta Rânghet: ”Nu poți!” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Facem o extraordinară!” 

  Mircea Hava: ”În 11 trebuie să primească cetățenii leafa. Efortul este în 

jur de 44 milioane de lei pe an. Cu creșterea de 20% care înseamnă 8 milioane. 

Șegea a fost lovită de ordonanță. Ordonanța nivelează diferențele între și între. 

Eu o să ies afara! Dumneavoastră votați cum vreți!” 

  Pocol Dorin: ”În concluzie, trebuie să votăm acum!” 

  Bucur Vasile Dorică: ”Salariile trebuie transmise în revisal!” 

  Pleșa Gabriel: ”Doamna Geta! Dacă votăm acum, în cât timp dacă vrem 

să reglementăm, în cât timp mai putem interveni pe legea salarizării?” 

  Georgeta Rânghet: ”Aici sunt divergențe!” 

 

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Lupea Gabriel. 
 

  Mircea Hava: ”Oricând se poate interveni dacă ar exista între oameni ceea 

ce înseamnă solidaritate și să se înțeleagă! În momentul în care unu se duce și îl 

angajează pe domnul avocat, în acel moment avem o mare surpriză  pentru că 

va judeca pe textul de lege. De ce ai făcut, de ce nu ai făcut?  Și o vom lua ... 

Dumneavoastră nici nu știți! Anul trecut am plătit 5%, anul acesta 10%  din 

banii care  nu s-au dat după  în 1900 primăvara. Îi primesc în cinci ani pe lege! 

Instanța ne-a tocat! Eu nu îi dau de la mine personal!” 

  Pocol Dorin: ”Votăm proiectul nr. 5 pentru că altfel rămân oamenii fără 

bani!  Și dacă se poate interveni, revenim și modificăm!” 

  Georgeta Rânghet: ”Am eu niște modificări  înainte de a vota. La 

manager public, în proiect nu s-a stabilit salariul pe toate gradele  și am 

modificări pe 0, 1, 2, 3, 4. În comisie nu s-a spus. Și la contractuali, la muncitori 

calificați la gradul 2 și 3 s-a greșit.  S-a inversat și trebuie corectat.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Dacă nu 

sunt, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect cu 

amendamentele propuse de doamna Rânghet?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentele a fost votat cu 18 voturi 

pentru și o abținere Vasile Crișan.” 

 

  s-a adoptat Hotărârea nr. 44/2018 

 

  6. Modificarea Statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Alba 

Iulia, precum și stabilirea nivelului salariilor lunare pentru această categorie de 

personal în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii în totalitate la 



 

 

salariați conform OUG nr. 79/2017 privind modificarea Codului fiscal  

  Se dă cuvântul domnului Onișor Florin care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antonio Emil care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

         Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Dacă nu 

sunt, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentele a fost votat cu 18 voturi 

pentru și o abținere Vasile Crișan.” 

 

  s-a adoptat Hotărârea nr. 45/2018 

 

  10. Aprobarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice 

Alba Iulia  și a nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual al 

căminului, altul decât personalul de specialitate 

 Se dă cuvântul doamnei Corina Bedelean care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antonio Emil care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

         Popescu Antonio Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

    Georgeta Rânghet: ”Și la căminul pentru persoane vârstnice sunt modificări 

 în anexa cu personalul contractual.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Dacă nu 

sunt, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect cu 

amendamentul propus?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentele a fost votat cu 18 voturi 



 

 

pentru și o abținere Vasile Crișan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 46/2018 

 

  II. DIVERSE 

 

     1. Marcel Jeler: ”Avem la diverse  raportul de deplasare cu nr. 8513/29. 

01. 2018 a domnului Primar Mircea Hava și a domnului viceprimar Paul Voicu 

în Italia.” 

 

  2. Mihai Pripon: ”Azi dimineață a ajuns la mine o plângere prealabilă 

formulată de domnul Hotea cu privire la HCL nr. 361  cu privire la aprobarea 

vânzării prin negociere directă a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. 

Decebal, nr.21.” 

  Marcel Jeler: ”HCL 361 cu prețul minim de negociere.” 

  Mihai Pripon: ”Vă aduc aminte că la data adoptării acestei hotărâri au 

existat două rapoarte de evaluare. Este vorba de terenul de pe strada Decebal. 

Lângă Palatul copiilor. Acolo au existat două rapoarte de evaluare. Unul 

întocmit de către un evaluator angajat de către petenți, de către cei care doresc 

să cumpere și care stabilea un preț de 20,91 euro/mp fără TVA, preț pe care noi 

l-am considerat mult prea mic față de valoarea reală a terenului și am solicitat 

evaluatorului nostru o evaluare în urma căreia a reieșit un preț de 46 euro/mp. 

Preț care nu a fost acceptat de către dumneavoastră și ați stabilit, mă rog, cum 

ați stabilit, un preț de 80 euro cu TVA pe metru pătrat, preț pe care domnul 

Hotea la momentul de față îl contestă. Acum va trebui să decideți 

dumneavoastră dacă luna viitoare  vom veni cu un proiect prin care vom reveni 

asupra prețului de vânzare sau menținem hotărârea așa cum este.” 

  Pocol Dorin: ”Se poate face dovada că în apropiere, dacă vreți evaluare 

corectă, s-a vândut cu 100 euro/mp! Foarte aproape! Mie să nu-mi spuneți! 

Evaluările acestea sunt făcute în interesul cuiva! Valoarea de piață a terenului în 

zona respectivă este de 100 euro/mp! Înțelegi? Eu, personal nu o să votez 

niciodată  40 de euro sau 20 de euro! Mă înțelegeți?” 

  Pleșa Gabriel: ”Părerile astea sunt! Dar până la urmă noi am procedat 

legal. Am văzut evaluarea, am modificat prețul la anumite intervenții. Întrebarea 

este: dacă în cazul unui viitor proces care probabil va apărea, noi nu vom fi 

obligați să respectăm până la urmă evaluarea făcută de evaluator.” 

  Pocol Dorin: ”Nimeni nu mă poate obliga! Eu știu că nu e corect!” 

  Marcel Jeler: ”Ce ar fi să venim cu proiect pentru ședința viitoare?” 

 

  3. Jidveian Ovidiu Viorel: ”Mai avem o solicitare cu nr. 2376/10. 01. 

2018 de la Hotel Transilvania. Sunt convins că ați citit-o.” 

  Pleșa Gabriel: ”S-a votat în ședința trecută acea taxă. E vorba de 4 lei, o 

taxă derizorie care știm foarte bine că se practică în toată lumea. Deci, noi 



 

 

putem lua la cunoștință și să venim cu proiect prin care să reglementăm sau nu. 

Părerea mea este că nu. Putem lăsa acea taxă. Eu nu cred că turistul sărăcește 

din 4 lei.”    

   

  4. Delia Cristescu: ”Vă prezint la capitolul Diverse raportul de activitate 

nr. 1357/2018 al asistenților personali, ai persoanelor cu handicap desfășurată în 

semestrul II al anului 2017  precum și raportul cu nr. 6759/22. 01. 2018 privind 

serviciile și activitatea de asistență medicală comunitară și a mediatorului 

sanitar pe semestrul II al anului 2017.”  
 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar 

ședința de astăzi închisă.” 

 

 

 

Alba Iulia, 30 ianuarie 2018 

 

  

   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      SECRETAR 

                     Consilier                                              Marcel Jeler 

          Jidveian Ovidiu Viorel 

  

 

  

 

 

 


