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 Încheiat azi  21 octombrie  2016,  în cadrul  şedinţei  extraordinare a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1719/2016  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Marcel Jeler: ”Fiind ședință extraordinară, proces verbal nu avem. Așadar, dau 

cuvântul domnului președinte ales Pleșa Gabriel.” 

Pleșa Gabriel: ”Bună ziua. La ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 19 

consilieri. Lipsesc domnii consilieri  Medrea Bogdan, Clepan Dimitrie, Jidveian 

Ovidiu Viorel, Popescu Antonio Emil, Bunea Ioan Iulian, Bumbu Nicolae, Domuța 

Iulius Viorel. Așadar, ședința este legal constituită. 

Rugămintea mea este să îl anunțați, vă rog, pe domnul secretar dacă lipsiți. 

Aceasta este rugămintea mea. Și acum, domnul Crișan, l-am sunat pe domnul Medrea. 

Sunt în drum spre București. Era bine dacă anunța secretariatul Consiliului local.” 

Vasile Crișan: ”O să vă anunț personal de acum încolo când lipsesc.” 

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

şedinţei noastre  participă: domnul Mihai Belală - consilier Cabinet Primar, d-na 

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

autoritate tutelară, doamna Miron Beatrice - consilier Serviciul administrație publică 

locală, juridic, contencios, autoritate tutelară,  domnul Breaz Daniel - rector 

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, precum şi presa." 

 Pleșa Gabriel: "Să sperăm că azi va fi o ședință scurtă și fructuoasă. 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." 

 Pleșa Gabriel: ”Pe ordinea de zi avem 5 proiecte de hotărâri. Suplimentar a fost 

introdus un proiect: 6. Proiect de hotărâre privind revocarea prevederilor art.6 din 

Hotărârea nr. 369/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia. Supun la vot 

ordinea de zi cu completarea adusă. Cine este pentru?” 

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

 Pleșa Gabriel: " Și acum, vă prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

    I. Proiecte de hotărâre privind: 

 1. Deplasarea unei delegații  a Municipiului Alba Iulia în orașul Piła – Polonia, 



 

 

 

în perioada 6-12 noiembrie 2016 

 2. Deplasarea unei delegații a Municipiului Alba Iulia Biograd na Moru – 

Croația, în perioada 20-24 noiembrie 2016  

 3. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului 

„TRANSFORMING YOUR CITY – Transnational workshops for youth involvement 

in decision-making on urban regeneration” finanţat de Uniunea Europeană în cadrul 

programului european ERASMUS +, KA3 - Structured Dialogue. Meetings between 

young people and decision-makers in the field of youth.  

 4. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și 

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia  

 5. Acordarea unui sprijin financiar către Universitatea 1 Decembrie 1918 din 

Alba Iulia în vederea organizării celei de-a 9-a ediții a Conferinței Internaționale 

ICMEA în perioada 1-5 noiembrie 2016  

 6. Proiect de hotărâre privind revocarea prevederilor art.6 din Hotărârea              

nr. 369/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

  

   Pleșa Gabriel: ”Vă propun să trecem la ordinea de zi. Avem onoarea să îl avem 

alături pe domnul Crăciun de la Prefectură. A venit din cadrul serviciului dânsului. 

Probabil, monitorizează ședința de consiliu.” 

  Crăciun Corneliu: ”Nu monitorizez. Dar asistăm la ședința dumneavoastră astfel 

încât aceasta să se desfășoare în conformitate cu legea. Nu putem interveni, nu putem 

să vă ajutăm sau să vă promitem. Așa că, vă rog să îngăduiți prezența mea.” 

  Pleșa Gabriel: ”Cu plăcere. Vă propun să trecem la ordinea de zi.” 
 

  1. Deplasarea unei delegații  a Municipiului Alba Iulia în orașul Piła – Polonia, 

în perioada 6-12 noiembrie 2016. 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Belală  care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

  Mihai Belală: ”Orașul Pila. Este o colaborare care se naște prin istoria  relațiilor 

dezvoltate cu Universitatea 1 Decembrie 1918 și Universitatea din Pila. Au deja ani de 

schimburi de studenți prin Programul Erasmus. În momentul de față sunt studenți prezenți 

la Universitatea din Alba-Iulia și studenți din Alba-Iulia la Universitatea Poloneză. Și 

dorim să extindem acest parteneriat  și la nivelul administrației locale  din Alba-Iulia  și 

orașul polonez. Este un articol din cadrul proiectului în care se specifică aprobarea 

cheltuielilor  pentru achiziționarea serviciului de transport internațional  la cererea expresă 

a reprezentanților administrației  și administrației din Polonia. Au dorit să fie prezentă și 

garda romană din municipiu. Au făcut o impresie deosebită. Și considerăm că este un 

aspect benefic de promovare a orașului în Polonia în cadrul programului.” 

  Pleșa Gabriel: „Deci, este o delegație mai numeroasă, inclusiv garda romană. Dacă 

sunt discuții? Dacă nu sunt, vă supun la vot.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Propuneri pentru delegație.” 

  Pleșa Gabriel: ”Da. Din delegație va face parte domnul Primar.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Eu propun să facă parte din delegație  domnul 

viceprimar Paul Voicu și domnul consilier Alin Ignat.” 



 

 

 

  Pleșa Gabriel: ”Dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine 

este pentru aprobarea acestui proiect împreună cu propunerile făcute?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 13  voturi pentru și o abținere Mircea 

Trifu.” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 275/2016 

 

   2. Deplasarea unei delegații a Municipiului Alba Iulia Biograd na Moru – 

Croația, în perioada 20-24 noiembrie 2016. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

 Mihai Belală: ”20 - 25 noiembrie 2016. Municipiul Alba-Iulia deține relații de 

parteneriat și colaborare  atât cu municipalitatea din Croația  și cu Székesfehérvár și 

bazându-ne pe acest parteneriat dorim să creăm  această asociație. Asociația Orașelor 

Alba by Cityes.  Este unul din punctele comune, care ne aduce împreună să creăm 

această asociație  prin intermediul căreia  vom putea accesa  cu mult mai multă 

ușurință  programe și alte surse de finanțare nerambursabile pentru a ne ajuta să să 

dezvoltăm proiecte  pentru instituțiile noastre. De asemenea, din discuțiile purtate cu 

municipalitatea din Biograd na Moru, această asociație are șanse  să se extindă și cu 

municipalitatea din Belgrad, capitala Serbiei, într-un viitor mai mult sau mai puțin 

apropiat.” 

 Marcel Jeler: ”Care e perioada de deplasare? Că văd că sunt două variante.” 

 Mihai Belală: ”Varianta din proiect. 20 - 25.” 

 Mircea Trifu: ”Vreau să fac o obiecție vis a vis de chestia aceasta cu deplasările. 

Am solicitat de la prima întâlnire să fie trecute sumele, cheltuielile care se fac  cu astfel de 

deplasări, care par să fie într-un număr foarte mare. Și văd că în continuare. Doar vreau să 

fac obiecția aceasta, domnul secretar, chiar dacă știu că mi se va răspunde  că există o lege 

și așa mai departe.” 

 Pocol Dorin: ”Păi, îmi pare rău dar există o lege într-adevăr în care se stipulează 

exact, diurnă și tot ce înseamnă deplasarea aceasta. Și sunt mai multe sau mai puține, în 

funcție de calendarul acestor întâlniri. Acum, dacă invită Primăria undeva, să nu ne 

ducem?” 

 Pleșa Gabriel: ”Vă rog să faceți propuneri pentru delegație.” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Îl propun pe domnul Primar alături de domnul 

viceprimar Paul Voicu.” 

 Pleșa Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect. Nu sunt, așadar supun la vot 

proiectul de hotărâre.  Cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 13 voturi pentru și o abținere Mircea Trifu.” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 276/2016 
 

  3. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului 

„TRANSFORMING YOUR CITY – Transnational workshops for youth involvement 

in decision-making on urban regeneration” finanţat de Uniunea Europeană în cadrul 



 

 

 

programului european ERASMUS +, KA3 - Structured Dialogue. Meetings between 

young people and decision-makers in the field of youth.  

 Pleșa Gabriel: ”Dacă prezintă cineva proiectul de hotărâre.” 

  Pocol Dorin: ”Bănuiesc că l-ați citit toți.” 

  Pleșa Gabriel: ”Discuții dacă sunt? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru 

aprobare?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu  12 voturi pentru și 2 abțineri Mircea Trifu, 

Popescu Marius Ciprian.” 

  Mircea Trifu: ”O mică intervenție aș avea. Pe lângă faptul că nu îl prezintă nimeni. Știu 

că mi s-a spus la un moment dat că nu prezint bine proiectul. Acum văd că nu îl prezintă 

nimeni. Faptul că l-am citit! Totuși, cred că ar fi bine să ni-l prezinte cineva. Dacă se 

poate.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 277/2016 

 

 Intră în sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel. 
 

 

 4. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și 

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Pleșa Gabriel: ”Dau cuvântul domnului rector Breaz Daniel.” 

 Breaz Daniel: ”Mulțumesc domnul viceprimar. O să fiu foarte scurt. Este vorba 

de un proiect pe care îl voi descrie pe scurt, un parteneriat pe 10 ani împreună cu 

Primăria. Și în primă fază, acest proiect mai amplu pe care vrem să îl dezvoltăm, 

înseamnă practic asigurarea  unei securități cu ajutorul Poliției Locale pentru căminele 

studențești de pe strada Vasile Alecsandri. Sunt probleme mari acolo, este comunitatea 

romă, au fost probleme chiar urâte de tot. Reprezintă practic un focar care poate să 

degenereze oricând. Și bineînțeles și alte proiecte  pe care le vom desfășura  împreună 

cu Primăria, noi ca și Universitate. Eu văd o colaborare foarte strânsă. Vă mulțumesc.” 

 Pleșa Gabriel: ”Mulțumim mult de tot.” 

 Paul Voicu: ”Eu doar atât vreau să vă precizez. Am avut aceeași colaborare și cu 

Spitalul Județean. Deci, durata știți că este în funcție de București, cel puțin trei sau 

patru luni până se aprobă. Dar ținem legătura să facem cât de repede aceste 

demersuri.” 

 Pleșa Gabriel: ”Alte discuții dacă mai aveți la acest proiect? Dacă nu sunt, vă 

supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru aprobare?” 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 278/2016 

 
 

 5. Acordarea unui sprijin financiar către Universitatea 1 Decembrie 1918 din 

Alba Iulia în vederea organizării celei de-a 9-a ediții a Conferinței Internaționale 

ICMEA în perioada 1-5 noiembrie 2016. 



 

 

 

 Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Pleșa Gabriel: ”Suma ați văzut-o. Până la 10 mii lei. Este la articolul 2.” 

 Pleșa Gabriel: ”Discuții dacă sunt? nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect?” 

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

 S-a adoptat Hotărârea nr. 279/2016 
 

 

 6. Proiect de hotărâre privind revocarea prevederilor art.6 din Hotărârea              

nr. 369/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Pleșa Gabriel: ”Proiect de hotărâre privind revocarea prevederilor articolului 6 

din Hotărârea nr. 369/2016. Și vedeți la articolul 1 Revocă prevederile art.6 din 

Hotărârea nr. 369/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind 

înființarea structurii sportive ”Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia iar la articolul 2 

Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului municpiului Alba Iulia și Serviciul 

administrarea domeniului public și privat din cadrul Serviciului public ”administrarea 

patrimoniului local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia vor 

duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre. 

 Îl avem aici și e bine să îl și cunoașteți pe noul nostru coleg, domnul director al 

Clubului Sportiv Municipal Unirea Onișor Florin.” 

 Onișor Florin: ”Este prima dată când apar în fața unui consiliu. Mă bucur că am 

onoarea. Foarte pe scurt. Având în vedere că această structură sportivă are regimul 

juridic al unei instituţii publice suntem în faza în care încercăm să devenim funcţionali 

sub aspectul îndeplinirii tuturor condiţiilor formale faţă de autorităţile statului. Suntem 

în faza în care trebuie să deschidem contul bancar şi adoptarea bugetului clubului. Ori 

în art. 6 din HCL nr. 369/2016 este prevăzut că acest buget va fi aprobat după 

înscrierea clubului în registrul sportiv, etapă care presupune o perioadă mai lungă de 

timp şi ar bloca deschiderea contului  şi continuarea formalităţilor faţă de celelalte 

autorităţi ale statului, situaţie faţă de care noi am supus atenţiei Consiliului local 

această soluţie.” 

  Paul Voicu: „E suficient, domnul director. Noi am discutat deja cu domnul Pocol 

şi cu încă cineva ce înseamnă încă o secţie la Clubul sportiv municipal, şi anume polo. 

Suntem foarte sprijiniţi şi ajutaţi de Federaţia de polo. Dorim să ne înscriem în anul 

competiţional 2017.” 

  Mircea Trifu: „Tocmai pentru că s-a discutat de polo şi este o idee aş propune şi 

eu în viitor să fie şi o secţie de atletism. Se pare că alergarea este cea mai importantă şi 

noi nu înţelegem lucrul acesta ca naţiune, deşi din delegaţiile acestea foarte multe, ca 

să fac aşa o mică paranteză, ar trebui să învăţăm că toate ţările civilizate practică foarte 

mult sportul acesta care reduce  foarte mult numărul oamenilor  care merg la farmacie. 

Cred că atletismul este una din secţiile de bază..” 

 Pocol Dorin: „O completare la ceea ce a spus domnul viceprimar Paul Voicu. 

Am primit şi o scrisorică de mulţumire de la Federaţia română. Ei sunt foarte încântaţi 



 

 

 

de condiţiile care sunt aici şi ne-au promis sprijin total din punct de vedere al 

organizării evenimentelor şi aşa mai departe. Bazinul acesta îndeplineşte condiţiile şi 

ar trebui să avem în vedere imaginea de ansamblu, mai mare ci nu doar a înfiinţării 

unei ramuri sportive. Vă mulţumesc!” 

  Pleșa Gabriel: ”Discuții dacă sunt? nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect?” 

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

 S-a adoptat Hotărârea nr. 280/2016 

 

 II. Diverse   

 

  

 Pleşa Gabriel: „Discuţii dacă mai aveţi? Nu sunt, aşadar declar şedinţa de azi 

închisă.” 

Alba Iulia,  21 octombrie   2016 

 
 

 

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            SECRETAR 

                         Consilier                                                   Marcel Jeler 

     Pleșa Gabriel 

 

 


