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 Încheiat azi 4 iunie  2018, în cadrul  şedinţei  extraordinare   a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

  Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1780/2018  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

  Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

  Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 16 consilieri.      

Lipsesc domnii consilieri Popescu Antoniu Emil, Bunea Ioan Iulian, Moldovan 

Angela, Clepan Dimitrie, Lupea Gabriel. Doamna consilier Moldovan Angela 

precum și domnii consilieri Bunea Ioan Iulian, Lupea Gabriel au anunțat că nu 

vor participa la ședința de consiliu. Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.  

  Dau cuvântul domnului președinte  Ignat Alin.” 

 Ignat Alin: „ Buna ziua. Trei luni de acum înainte am onoarea să fiu 

președinte de ședință. Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la 

lucrările şedinţei noastre  participă: dl. Nicolaie Moldovan – administrator 

public,  doamna Petcu Mihaela – consilier Serviciul administrație publică 

locală, juridic, contencios  precum şi presa." 

 Ignat Alin: "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  16  voturi pentru." 

 Ignat Alin: "Pe ordinea de zi avem  2  proiecte  de hotărâri.  

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

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16  voturi pentru.” 

 

  Ignat Alin:  ”Și acum, vă prezint următorul 

 

     PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

  I. Proiect de hotărâre privind: 

 

  1. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ''Cargo-

bicicleta – agent de schimbare al orașului” - acronim CityChangerCargoBike 

CCCB, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020 

  2. Deplasarea unei delegații a municipiului Alba Iulia la Türnitz în 

Austria în perioada 07 – 12 iunie 2018 

           Iniţiator 

           Primar  

                  Mircea Hava  



 

 

 

 Art.2 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii 

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

completările ulterioare. 

 Art.3 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul 

Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al 

Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta 

dispoziție.  

 Art.4 Dispoziţia se comunică :  

  - Primarului municipiului Alba Iulia 

  - Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba  

  - Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios 

  - Afisaj 
 

 

 1. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ''Cargo-bicicleta 

– agent de schimbare al orașului” - acronim CityChangerCargoBike CCCB, 

finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020 

  Se dă cuvântul d-lui Moldovan Nicolaie  care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

    Nicolaie Moldovan: ”Este un proiect în care Primăria Alba-Iulia este 

partener într-o formulă de parteneriat public și privat pe care o avem descrisă în 

raportul de specialitate care însoțește proiectul. Este un proiect câștigat în care 

noi avem un buget de 153 mii de euro. E finanțat sută la sută. Nu avem procent 

de cofinanțare pentru acest proiect. Tocmai a fost semnat de către domnul 

Primar pentru a putea începe implementarea proiectului și a demara procedurile 

de constituire a unității de management de proiect, de achiziții specifice.  De 

aceea avem nevoie de aprobarea formală a Consiliului local pentru a modifica 

veniturile Primăriei. Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni 

din care 36 de luni efectiv perioada contractului de finanțare și 2 luni în plus 

pentru echipa care va lucra în implementarea proiectului.” 

   Mircea Trifu: ”Am o singură remarcă colegului Nicușor Moldovan. Eu 

cred că nici o aprobare a Consiliului local nu e formală! Și evident că fiecare are 

dreptul să voteze într-un fel sau altul!” 

   Nicolaie Moldovan: ”E necesară hotărârea în sensul ...” 

   Pleșa Gabriel: ”E consultativă oarecum.” 

   Nicolaie Moldovan: ”Nu, nu, nu! Nu e deloc consultativă! Este 

obligatorie! Pentru că e o sumă de bani în bugetul local. Cheltuirea o să țină de 

noi. Este obligatoriu să fie aprobată. Ca să fie aprobată, normal Consiliul local 

trebuie să se întrunească.” 

   Alin Ignat: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

   ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 



 

 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 219/2018 

 

  2. Deplasarea unei delegații a municipiului Alba Iulia la Türnitz în 

Austria în perioada 07 – 12 iunie 2018. 

   Paul Voicu: ”O să prezint din nou eu, cu toate că nu eu l-am pregătit. Așa 

cum am avut proiectul cu Alessandria, unde trebuia să mergem și nu ne-am dus, 

așa încerc să îl duc și acum pe domnul Primar la Turnitz. Acum au fost dânșii 

aici, o delegație atât de mare pentru actul de înfrățire. Va trebui să mergem și 

acolo să facem același lucru cu acordul de înfrățire. O delegație simplă, eu și cu 

domnul Sandu Cornel din partea Consiliului local, pentru care dumneavoastră 

trebuie să dați acordul. Dacă va fi să mergem, mergem! Starea mea de sănătate 

nu este atât de bună. Am niște probleme cu spatele și cu alte probleme pe care 

le-am avut ieri, febră mare și frisoane și injecții în șira spinării. Dar dacă se 

îndreaptă lucrurile mă voi putea duce. Dacă nu, merg ceilalți colegi. Acesta este 

proiectul. V-am spus din ce cauză mergem. Dacă aveți întrebări?” 

   Alin Ignat: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

   ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru și un vot 

împotrivă Trifu Mircea.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 220/2018 

   

  Alin Ignat: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar ședința de 

astăzi închisă.”  

 

    Alba Iulia, 4 iunie 2018 

  

 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      SECRETAR 

                       Consilier                                            Marcel Jeler 


