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 Încheiat azi  17 mai  2016,  în cadrul  şedinţei  extraordinare a Consiliului Local 

al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 788/2016  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Marcel Jeler: ”Fiind ședință extraordinară, proces verbal nu avem. Dau cuvântul 

domnului președinte ales Popa Pavel.” 

Popa Pavel: ”La ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 14 consilieri. 

Lipsesc domnii consilieri Zdrânc Daniel și Marius Adrian Costinaș.  Domnii consilieri 

Albani Rocchetti Simone, Medrea Bogdan, Rareș Buglea intră în sala de ședință în 

timpul discutării proiectului nr. 1 al ordinii de zi. Așadar, ședința este legal 

constituită.” 

Marcel Jeler: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările 

şedinţei noastre  participă: domnul Primar Mircea Hava, doamna Silvia Moldovan - 

director tehnic, domnul Mihai Pripon - șef Birou urmărire contracte,  doamna Mihaela 

Petcu - consilier Serviciu administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate 

tutelară, precum şi presa." 

 Popa Pavel: "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  14  voturi pentru." 

 Popa Pavel: ”Pe ordinea de zi avem 5 proiecte de hotărâre. Suplimentar au fost 

introduse două proiecte: 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii a 

Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între 

Municipiul Alba Iulia - România și  Municipiul Lutsk - Ucraina.   

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

 ”Fiind supusă la vot, aceasta a fost votată cu 14 voturi pentru.” 

 Popa Pavel: " Și acum, vă prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

   I. Proiecte de hotărâri  privind:  

 

 1. Documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul : 



 

 

 

”Consolidarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor 

din Alba Iulia – centru expozițional corp principal E” 

 2. Documentația tehnico – economică, faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor 

tehnico-economici și cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea și extinderea sitemelor de 

apă uzată în județul Alba, POIM 2014-2020”, din cadrul căruia face parte și proiectul 

”Extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Alba Iulia, cartier 

Pâclișa” 

 3. Organizarea evenimentelor AlbaFest®, Sărăbătoarea Muzicii, Suflet de 

Roman, festival Dilema veche și Festival de Romania®  

 4. Încheierea unui acord de cooperare, în domeniul promovării turistice, între 

Municipiul Alba Iulia și Jidvei SRL 

 5. Rezilierea contractului de comodat nr.20300/2014 încheiat între Consiliul 

local al municipiului Alba Iulia și Uniunea Arhitecților din Romania – Filiala Alba 

Iulia  

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii a 

Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între 

Municipiul Alba Iulia - România și  Municipiul Lutsk - Ucraina.   

 

  

 Popa Pavel: ”Vă propun să trecem la ordinea de zi.„ 
  

   

  1. Documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul : 

”Consolidarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor 

din Alba Iulia – centru expozițional corp principal E” 

  Se dă cuvântul  domnului Silvia Moldovan care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu 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. 

         Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  

 Intră în sala de ședință domnii consilieri Albani Rocchetti Simone, Medrea 

Bogdan, Rareș Buglea. 

 

 Silvia Moldovan: ”Este vorba de un proiect pe care îl dorim de mult  să fie scris, 

să fie promovat. Și având oportunitatea oferită pe POR 2016-2020, am încercat să 

scriem în limita stabilită de program, respectiv în limita a cinci milioane de euro 

proiectul care privește conservarea, reabilitarea, restaurarea, valorificarea durabilă a 

corpului principal al clădirii, al Palatului Principiilor. Eu am încercat să dau cât mai 



 

 

 

detaliat extras din proiectul deja scris în faza de documentație de autorizare. 

 Și dacă aveți observații sau nelămuriri în ceea ce privește propunerea îl am 

alături de mine  pe domnul arhitect Gutman, asociat în cadrul firmei proiectatnte. Și 

indicatorii sunt cei pe care i-am prezentat în anexa la hotărâre. Dacă se dorește îi mai 

citesc odată. Este vorba de valoarea investiției de 18157127,00 lei  reprezentând 

4909666,00 euro, un euro fiind stabilit la valoarea de 4,43 lei, așa cum este stabilit prin 

regulile  instituite de programul operațional. Sursa de finanțare vrem să o asigurăm din 

programul operațional  principal și în completare, așa cum prevede programul, din 

surse proprii. Proiectantul are în lucru dezvoltarea pentru toată clădirea. Dar ca și 

cerere de finanțare vrem în aceste etape în limita valorică a programului. Eu v-am 

făcut o prezentare cât mai detaliată, elaborioasă ca să vă puteți da seama și de starea în 

care este clădirea și ceea ce propunem în acest proiect. Dacă sunt întrebări, vă stau la 

dispoziție.” 

 Popa Pavel: ”Alte discuții dacă mai sunt? Nu sunt, așadar supun la vot proiectul 

de hotărâre. Cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 17  voturi pentru.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 128/2016 

 

 

  2. Documentația tehnico – economică, faza Studiu de fezabilitate, a 

indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea și extinderea 

sitemelor de apă uzată în județul Alba, POIM 2014-2020”, din cadrul căruia face parte 

și proiectul ”Extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Alba 

Iulia, cartier Pâclișa” 

  Se dă cuvântul  domnului Silvia Moldovan care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu 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. 

         Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

 Silvia Moldovan: ”Este vorba despre un proiect pe care l-a scris operatorul de 

specialitate, respectiv APA CTTA în calitatea pe care o are privind îmbunătățirea 

sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată. În proiectul de față este vorba de 

reabilitarea  sistemului de apă și apă uzată  în județul Alba. Referire se face în acest 

proiect doar la aglomerarea Alba-Iulia, așa cum se precizează în indicatori, în cadrul 

proiectului, a programului Infrastructură Mare, tot un program operațional ce se 

implementează în perioada  2014 - 2020. Este vorba de creșterea nivelului de colectare 

și epurare a apelor uzate urbane  precum și asigurarea gradului de siguranță și 

alimentare cu apă potabilă a populației. Propunerea se face conform celor susținute  în 

cadrul masterplanului și la nivel județean. În fapt se propune extinderea rețelei de 

alimentare cu apă în Pâclișa pe o lungime  de 2,7 km la rețeaua de distribuție, o 



 

 

 

reabilitare a rețelie existente  pe 1,9 kilometrii și construirea  unei stații de hidrofor, 

având în vedere relieful acestui cartier. Apa uzată este o extindere pe o lungime de 7,4 

kilometrii. Trebuie construite șapte stații de pompare și o conductă de refulare de 3,5 

km. Valoarea estimată pentru aglomerarea Alba-Iulia  este de 114079,588 mii lei. Vă 

rog să treceți în anexă lei. E scris în mii euro din greșeală. Este vorba de 3598,177 mii 

euro. Cofinanțarea  este așa cum se stabilește  prin programul operațional , respectiv 

contribuția UE 75,79%, contribuția Guvernului României 11,59%, cofinanțarea 

societății APA CTTA 10,83%. Și cofinanțarea autorității locale, respectiv a unității 

administrativ teritoriale 1,79%. Durata de realizare estimată este de 12 plus 24.” 

  Popa Pavel: ”Discuții dacă sunt? Supun la vot aprobarea  acestui proiect. Cine 

este pentru cu amendamentul propus?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 17  voturi pentru.” 

  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 129/2016 

 

 3. Organizarea evenimentelor AlbaFest®, Sărăbătoarea Muzicii, Suflet de 

Roman, festival Dilema veche și Festival de Romania®  

  Se dă cuvântul  domnului Mihai Pripon  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." 

  Mihai Pripon: ”La acest proiect este vorba de două subiecte. Este vorba de 

aprobarea datelor unor evenimente care urmează să se desfășoare. Și al doilea punct este 

de aprobare a tarifului care va fi plătit de către comercianții care își desfășoară activitatea 

în cadrul acestui eveniment. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție.” 

  Rareș Buglea: ”Am avut anul trecut o discuție legată  de creșterea tarifelor. Și acum 

avem un răspuns, un feedback?” 

  Mihai Pripon: ”Da. În 2014, din taxe s-au încasat 10470 lei. În 2015 de la un număr 

mult mai mic de comercianți am încasat 45452 de lei. În decembrie 2014 s-au încasat 

17986 lei. Anul trecut în decembrie 39114 lei. Deci, o creștere semnificativă. Și 

comercianții, chiar dacă au fost mai puțini au fost mai de calitate.” 

  Popa Pavel: ”Discuții dacă sunt? Supun la vot aprobarea  acestui proiect. Cine 

este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 17  voturi pentru.” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr.  130/2016 

 

  4. Încheierea unui acord de cooperare, în domeniul promovării turistice, între 

Municipiul Alba Iulia și Jidvei SRL 

 Se prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  



 

 

 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Raul Sebastian Tudoraşcu 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. 

          Raul Sebastian Tudoraşcu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

   Marcel Jeler: ”Este vorba de încheierea unui acord de cooperare în domeniul 

promovării turistice între municipiul Alba-Iulia și Jidvei SRL, conform anexei.” 

   Popa Pavel: ”Discuții  dacă mai sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot aprobarea 

proiectului de hotărâre. Cine este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 17  voturi pentru.” 

  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 131/2016 

 
  

 5. Rezilierea contractului de comodat nr.20300/2014 încheiat între Consiliul 

local al municipiului Alba Iulia și Uniunea Arhitecților din Romania – Filiala 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 şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Mihai Pripon: ”Vă propunem acest proiect având în vedere faptul că  dorim să 

depunem acest proiect  și pentru a deveni eligibil, așa cum a rezultat din corespondența 

purtată de noi cu Agenția de Dezvoltare Regională, este necesar ca acest contract să nu 

mai existe, acel spațiu să fie liber de orice sarcini. Și acesta este motivul pentru care vă 

propunem prezentul proiect. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție.”  

 Paul Voicu: ” Discuții dacă mai  sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot aprobarea  

acestui proiect. Cine este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 17  voturi pentru.” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr.  132/2016 

  

  

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii a 

Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia. 

 Se 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."  

  Popa Pavel: ”Dacă sunt întrebări? Nu sunt, atunci supun la vot.  Cine este 

pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 17  voturi pentru.” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 133/2016 

 
 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între 

Municipiul Alba Iulia - România și  Municipiul Lutsk - Ucraina.   

  Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Marcel Jeler: ”Este vorba de aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul 

Alba Iulia - România și  Municipiul Lutsk - Ucraina. Există avizele obținute de la 

minister.” 

 Popa Pavel: ”Discuții  dacă sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot aprobarea 

proiectului de hotărâre. Cine este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 17  voturi pentru.” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 134/2016 

 

 Diverse 

 

 Popa Pavel: ”La Diverse avem raportul de deplasare cu nr. 47814/2016 al 

domnului viceprimar Pleșa Gabriel în Germania - Bremen, în perioada 11 - 14 aprilie 

2016.” 

 

 Popa Pavel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar declar şedinţa de azi 

închisă.” 

 

Alba Iulia, 17 mai    2016 
 

 

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 SECRETAR 

                         Consilier                                                  Marcel Jeler 

       Popa Pavel 

 

 
 


