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 Încheiat azi  22 octombrie   2015,  în cadrul  şedinţei  ordinare a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.  1692/2015 a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Marcel Jeler: „Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare 

din data de 8 septembrie 2015 și al procesului verbal al ședinței ordinare din data de 

22 septembrie 2015. Cine este pentru aprobare?” 

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

Marcel Jeler: ”Dau cuvântul domnului președinte ales Pleșa Gabriel.” 

Pleșa Gabriel: "Din totalul de 21 de consilieri aleși, sunt prezenți un număr de 

17  consilieri. Lipsesc domnii consilieri Presecan Marius, Zdrânc Daniel, Marius 

Adrian Costinaș (domnul consilier Marius Adrian Costinaș a anunțat că nu poate 

participa la ședința de consiliu), Petric Vasile.    Aşadar, şedinţa noastră este legal 

constituită.” 

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

şedinţei noastre  participă:  doamna Teofila Ţîr – director executiv, doamna Silvia 

Moldovan – director tehnic, d-na Aurica Groza – şef Serviciu public comunitar pentru 

cadastru şi agricultură, domnul Inurean Ioan – şef Serviciu administrarea patrimoniului 

local, domnul Mihai Pripon – consilier juridic Serviciu administrarea patrimoniului 

local, doamna Georgeta Rânghet - șef Serviciu administrație publică locală, juridic, 

contencios, autoritate tutelară,  doamna Delia Cristescu – director Direcţia de asistenţă 

socială, domnul Bucur Dorică - șef Birou resurse umane,  d-na Mihaela Petcu - 

consilier Serviciu administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară, 

precum şi presa." 

 Pleșa Gabriel: "Supun  aprobării modalitatea de vot pe care o vom avea pentru 

această şedinţă.  Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de mână. Cine este 

pentru?" 

 "Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  17  voturi pentru." 

 Pleșa Gabriel: "Pe ordinea de zi avem 30  proiecte  de hotărâri.  Suplimentar au 

fost introduse 5 proiecte de hotărâri, după cum urmează: 

 31. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe 

anul 2015 al municipiului Alba-Iulia pentru Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba-

Iulia. 

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr. 69525/2013, încheiat între municipiul Alba-Iulia și SC Polaris M 



 

 

 

Holding SRL, având ca obiect delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului 

public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba-Iulia. 

 33. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a municipiului Alba-

Iulia în orașul Lonato din Italia pentru 5 zile în perioada 27 octombrie - 15 noiembrie. 

 34. Proiect de hotărâre  privind aprobarea denumirii unităților de învățământ și a 

rețelei școlare din municipiul  Alba-Iulia pentru anul școlar 2015-2016. 

 35. Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea HCL nr. 313/2015 a 

municipiului Alba-Iulia pentru imobilul ”Cetatea Alba Carolina” cu toate 

componentele acesteia. 

 În carul proiectului nr. 17. Aprobarea unor documentații de urbanism s-au retras 

de pe ordinea de zi următoarele articole: 

 Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „ELIMINARE STRADA ION 

BARBU, ALBA IULIA, CARTIER LALELELOR, solicitant NECSULESCU 

CLAUDIU SI DANCUS VASILE”, conform planului de situatie anexat,  

 Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE HOTEL D+P+2E SI 

IMPREJMUIRE SCHIMB DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN CLADIRE 

BIROURI, ALBA IULIA, STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr.16, solicitant PITEA 

HORATIU ANTON”, conform planului de situatie anexat. 

 Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE 

TURISTICA, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, solicitant SC MARNIC 

TOTAL CONSTRUCT SRL”, conform planului de situatie anexat,  

 Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificările și completările aduse. Cine 

este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16  voturi pentru și o abținere Vasile 

Crișan.” 

 

 Pleșa Gabriel:  ”Și acum, vă prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

 1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al 

municipiului Alba Iulia. 

 2. Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimiestrul III anul 2015 

al municipiului Alba Iulia.  

 3. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din cadrul serviciilor publice aflate 

în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pe anul 2016. 

 4. Modificarea organigramei si statului de funcții a aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Alba Iulia, Serviciului public ”Administrarea patrimoniului 

local” și Direcția creșe. 

 5. Creșterea salarială pentru personalul angajat în Direcția de asistență socială, 

Direcția creșe și Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, urmare OUG nr. 

27/2015. 

 6. Aprobarea programului de funcționare și a Regulamentului de organizare și 



 

 

 

funcționare a ”Centrului Național de Informare și Promovare Turistică” municipiul 

Alba Iulia.  

 7. Modificarea art.2 din Hotărârea nr. 316/2015 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia.  

  8. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 290/2015 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia.  

 9. Acceptarea succesiunii vacante a defunctei Ghibu Terezia, decedată la data de 

05.12.2013 în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia. 

 10. Modificarea Hotărârii nr. 340/2012 a Consiliului local al municipiului Alba 

Iulia.  

 11. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Conținut digital 

generat de utilizatori, Social-Media și instrumente digitale pentru creșterea capacității 

mangementului urban – Orașe interactive (Digital, Social Media and user generated - 

Content boosting Urban Management - Interactive Cities) finanțat în cadrul 

programului URBACT III. 

  12. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Educație pentru 

Responsabilitate Globală (Education for Global Responsibility), finanțat în cadrul 

programului ERASMUS +, KA2 - Strategic Partnerships  in the field of Education, 

Training and Youth. 

 13. Încheierea actului adițional nr.5 la Contractul de delegare prin concesionare 

a Serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012. 

 14. Aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale acordate în 

comunitate, organizate ca adăposturi de noapte.  

  15. Aprobarea Planului anual de acțiuni privind dezvoltarea serviciilor sociale la 

nivelul municipiul Alba Iulia.  

 16. Aprobarea documentatiei ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL 

ZONA PROTEJATA CETATEA ALBA IULIA“. 

  17. Aprobarea unor documentații de urbanism :  

 Art.1: Avizează „PAVILION DE LUMINA IN PIATA CETATII – 

CONSTRUCTIE CU CARACTER PROVIZORIU PE PERIOADA 

SARBATORILOR DE IARNA, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, 

PIATA CETATII, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform planului de 

situatie anexat.  

 Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „ELIMINARE STRADA ION 

BARBU, ALBA IULIA, CARTIER LALELELOR, solicitant NECSULESCU 

CLAUDIU SI DANCUS VASILE”, conform planului de situatie anexat,  

 Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE ZONA CIGAS, ALBA IULIA, intre STR. ZENIT si STR. URANUS, 

solicitant CURTA MIRCEA SI COSMA IOAN”, conform planului de situatie anexat.  

 Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE CAMIN DE 

BATRANI, ALBA IULIA, STR. SLIVEN, NR.35, solicitant ASOCIATIA CASA SF. 

NICOLAE”, conform planului de situatie anexat. 

 Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE HOTEL D+P+2E SI 



 

 

 

IMPREJMUIRE SCHIMB DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN CLADIRE 

BIROURI, ALBA IULIA, STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr.16, solicitant PITEA 

HORATIU ANTON”, conform planului de situatie anexat. 

  Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SERVICE AUTO 

SRL, ALBA IULIA, SOSEAUA DE CENTURA, NR.40, solicitant SC DAVIMAR 

SERVICE AUTO SRL”, conform planului de situatie anexat,  

 Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE 

TURISTICA, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, solicitant SC MARNIC 

TOTAL CONSTRUCT SRL”, conform planului de situatie anexat,  

 Art.8: Aprobă „TRASEU DE VIZITARE IN CETATEA ALBA CAROLINA 

CU MICROBUZ ELECTRIC, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, 

solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform planului de situatie anexat. 

 Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTAREA UNEI CAI DE 

ACCES IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTELOR INDIVIDUALE, ALBA 

IULIA, Str. NAZARETH ILLIT, FN, solicitant NICOLA IOAN si MARIA, MORAR 

IOAN si EMILIA, POLHAC GHEORGHE si MARIA, MARIAN GABRIEL si 

LENUTA, ANDRON MIHAIL si DOINA, NICOLA IUSTIN si MARIA LILIANA, 

CARABET ILEANA si CARABET FLOREAN ”, conform planului de situatie anexat. 

  18. Însușirea documentației de dezmembrare a unui imobil (construcție) situat în 

Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr.5 

  19. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Călărași, nr. 2 

  20. Parcelarea, schimbarea categoriei de folosință și înscrierea dreptului de 

proprietate, în domeniul privat al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) 

înscris în CF nr. 78113 Alba Iulia  

  21. Parcelarea, trecerea din domeniul public al municipiului Alba Iulia în 

domeniul privat al municipiului Alba Iulia și alipirea unor imobile situate în Alba Iulia, 

zona Stadion 

  22. Parcelarea și înscrierea dreptului de proprietate al muncipiului Alba Iulia 

asupra imobilului (teren), situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, FN 

  23. Însușirea documentației tehnice de parcelare a unui imobil situat în Alba 

Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr.68 

  24. Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai apartementelor, terenul 

aferent locuineți în cotă indiviză deținută din construcții  

  25. Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare  

  26. Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 6934/176/2014 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia 

  27. Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere 

nr.15.930/2007 încheiat între Consiliul Local şi Club Sportiv „MOVA” Alba Iulia 

  28. Aprobarea valorilor de evaluare a unor imobile(terenuri) existente în 

patrimoniul municipiului Alba Iulia, înregistrate în contabilitate cu valoare 0, în scopul 

înscrierii lor în evidența contabilă și de gestiune   

  29. Aprobarea  concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat 

în Alba Iulia, str.Aleea Brazilor, lângă bl.43 

  30. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia și aprobarea 



 

 

 

vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Francisca, 

nr.4B  

   31. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe 

anul 2015 al municipiului Alba-Iulia pentru Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba-

Iulia. 

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr. 69525/2013, încheiat între municipiul Alba-Iulia și SC Polaris M 

Holding SRL, având ca obiect delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului 

public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba-Iulia. 

 33. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a municipiului Alba-

Iulia în orașul Lonato din Italia pentru 5 zile în perioada 27 octombrie - 15 noiembrie. 

 34. Proiect de hotărâre  privind aprobarea denumirii unităților de învățământ și a 

rețelei școlare din municipiul  Alba-Iulia pentru anul școlar 2015-2016. 

 35. Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea HCL nr. 313/2015 a 

municipiului Alba-Iulia pentru imobilul ”Cetatea Alba Carolina” cu toate 

componentele acesteia. 
 

 Pleșa Gabriel: ”Începem cu proiectul nr. 1 al ordinii de zi.” 
 

 

  1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba 

Iulia pe anul 2015. 

   Se dă cuvântul  doamnei Teofila Țîr  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." 

   Teofila Țîr: ”Prin această rectificare s-a efectuat redistribuirea sumelor la centrele 

bugetare din învăţământ astfel încât să fie acoperite cheltuielile de personal pentru luna 

octombrie. Adică, plata din 12 noiembrie. Pentru luna decembrie nu mai există bani deloc 

pentru învăţământ, dar între timp să sperăm că va avea loc o rectificare bugetară sus. Nu 

am primit deocamdată  suma pentru luna decembrie la învăţământ. Astfel, a avut loc o 

redistribuire a acestor sume  între unităţile de învăţământ ca să poată fi acoperite 

cheltuielile în 11 noiembrie . 

   De asemenea, a fost modificată şi lista de investiţii.  Pentru că, conform Legii nr. 

273, lista de investiţii poate fi modificată doar până în 31 octombrie a anului.  

   Şi în plus faţă de materialele pe care vi le-am prezentat dumneavoastră a mai 

intervenit o solicitare de ultimă oră. Deci, pe proiect ar trebui să mai introducem un articol 

în care se modifică şi lista evenimentelor. Este vorba de evenimentul cu numărul 12, pe 

care nu am avut timp să vi-l aduc, să vi-l repartizez dumneavoastră. Dar vă spun eu. 

Serbările iernii. Au fost alocaţi iniţial 40 de mii şi se mai suplimentează cu 20 de mii, 

având în vedere faptul  că este necesar a fi susţinut  un concert de către Ioan Bocşa. Un 



 

 

 

concert cu colinde şi muzică tradiţională din Transilvania. Alocăm aceşti bani pe lista 

evenimentelor. Cei 20 de mii plusaţi la cei 40 de mii.  

   Şi pe lista de investiţii, colega mea de la investiţii vrea să vă mai spună ceva.” 

   Silvia Moldovan: „Ca urmare a aprobării unui referat de către ordonatorul principal 

de credite care priveşte cumpărarea la bazinul olimpic  a unei maşini de curăţat pardoseli, 

una mică de 16 mii lei, conform cererilor de ofertă pe care le-am primit, din economia 

care s-a creat la obiectivul Amenajare skate park, în valoare de 59 mii lei, să acoperim şi 

această nevoie. Şi atunci, bugetul pe skate park aprobat, se diminuează la 2 milioane 372 

de mii  iar bugetul pentru  poziţia 15 din listă „Dotări pentru zona de agrement” se 

majorează de la 24 la 40. Aceste două modificări sunt la capitolul 67,02.” 

   Mircea Hava: „Numai un lucru. Este bine să explic ce înseamnă. Legat de Icone, 

este un proiect pe care îl facem împreună cu Consiliul Judeţean. Preţul este fifty fifty cu 

Consiliul Judeţean. Aşa s-a discutat cu Consiliul Judeţean şi este făcut. Ştiţi prea bine 

producţiile  pe care le face domnul Ioan Bocşa împreună cu ansamblul Icoane. Cred că va 

fi în spaţiu închis, în care vrem să fie cât mai multă lume. Este la Casa de Culturp a 

Sindicatelor. Ca să ştiţi despre ce este vorba acolo.” 

   Teofila Ţîr: „Doar o precizare că aceşti bani  se vor duce de la cap. 70 de la 

proiectul Cultură. Acolo este o economie.” 

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

vot cine este pentru aprobarea acestui proiect cu amendamentele propuse."   

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

  S-a adoptat Hotărârea nr. 318/2015 

 

 

 2.  Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimiestrul III anul 

2015 al municipiului Alba Iulia. 

 Se dă cuvântul  doamnei Teofila Ţîr 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." 

       Teofila Ţîr: „V-am prezentat materialele. Dacă aveţi întrebări, vă stau la dispoziţie.” 

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

vot cine este pentru aprobarea acestui proiect."   

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

  S-a adoptat Hotărârea nr. 319/2015  

 

  3. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din cadrul serviciilor publice aflate 

în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pe anul 2016. 



 

 

 

  Se dă cuvântul  domnului Bucur Dorică 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  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.” 

   Bucur Dorică: „Acest plan a fost înaintat la ANFP. Nu a avut obiecţii. Rog Consiliul 

local să îl aprobe.” 

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

vot cine este pentru aprobarea acestui proiect."   

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

  S-a adoptat Hotărârea nr. 320/2015 

 

 

  4. Modificarea organigramei si statului de funcții a aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Alba Iulia, Serviciului public ”Administrarea patrimoniului 

local” și Direcția creșe. 

 Se dă cuvântul  domnului Bucur Dorică  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  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.” 

    Bucur Dorică: „În cadrul Direcţiei Creşe se înfiinţează Creşa Ampoi 2 cu 25 de 

posturi iar în cadrul aparatului de specialitate se înfiinţează Centrul Naţional de Informare 

şi Promovare Turistică al municipiului Alba-Iulia cu şase posturi contractuale. Ne 

încadrăm în numărul de posturi.” 

   Mircea Hava: „Unde e?” 

    Bucur Dorică: „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică al 



 

 

 

municipiului Alba-Iulia cu şase posturi contractuale şi Creşa ampoi 2.” 

   Mircea Hava: „Este bine să fim pregătiţi.” 

   Bucur Dorică: „Există şapte posturi la Serviciul  public administrarea patrimoniului 

local pentru toaletele din Cetate.” 

   Mircea Hava: „E fosrte bine că explicaţi ca să ştie lumea despre ce este vorba.” 

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

vot cine este pentru aprobarea acestui proiect cu amendamentul propus de doamna Crina 

Dumitrescu."   

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

  S-a adoptat Hotărârea nr. 321/2015 

 

 

  5. Creșterea salarială pentru personalul angajat în Direcția de asistență socială, 

Direcția creșe și Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, urmare OUG nr. 

27/2015. 

  Se dă cuvântul  domnului Bucur Dorică  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." 

       Bucur Dorică: „Se măresc salariile şi la Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia 

creşe şi Căminul pentru persoane vârstnice începând cu 1 octombrie. Cei 12%.” 

  Pleșa Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt, așadar supun la vot cine este 

pentru?"   

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

  S-a adoptat Hotărârea nr. 322/2015  
 

 

 6. Aprobarea programului de funcționare și a Regulamentului de organizare și 

funcționare a ”Centrului Național de Informare și Promovare Turistică” municipiul 

Alba Iulia.  

  Se dă cuvântul  doamnei  Crina Dumitrescu  care  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.” 

 Crina Dumitrescu: „Ca urmare a finalizării a unui proiect finanţat prin Programul 

Operaţional Regional 2007 – 2013 şi ca obligativitate a acestui contract de finanţare vom 



 

 

 

înfiinţa Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică a municipiului Alba-Iulia, 

care va fi pe Aleea Sf. Capistrano, nr. 28. În decembrie se va finaliza acest proiect şi noi 

avem obligativitatea de a susţine în continuare. Prin proiectul anterior aţi aprobat statul de 

funcţii  şi prin acest proiect vă supunem aprobării înfiinţarea centrului, a regulamentului 

cât şi a programului de funcţionare. 

  Vin cu o completare la articolul 2 la programul de funcţionare a Centrului Naţional 

de Informare. În articolul 2 se spune de luni până duminică între ora 10,00 şi 17,00. Şi 

completarea este că în sezonul turistic estival  acest program să fie  tot de luni până 

duminică, evident, dar de la 10,00 la 20,00, pentru a putea face faţă numărului mare de 

vizitatori.” 

  Mircea Hava: „Doamna Dumitrescu! V-am spus la toate programele, la toate 

lucrurile care nu au chestiuni materiale, puneţi acolo:  prin dispoziţia Primarului se poate 

modifica. Poate facem o modificare de o jumătate de oră  şi va trebui să aşteptăm şedinţa 

de consiliu de luna viitoare. Deci, programul de funcţionare la fel ca şi la bazin. Nu tarife, 

nu angajaţi, nu cheltuieli! Atâta tot! Ca să fie scris aici. E o chestiune de rapiditate şi nu 

include nici o cheltuială în plus.” 

  Crina Dumitrescu: „Atunci, voi propune încă un articol în plus în care vom 

introduce posibilitatea de a modifica programul de funcţionare şi regulamentul  prin 

dispoziţia ordonatorului de credite.” 

  Pocol Dorin: ”Domnul Primar a spus numai programul. Nu şi regulamentul.” 

  Crina Dumitrescu: „Programul de funcţionare.” 

  Pleșa Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt, așadar supun la vot cine este 

pentru?"   

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

  S-a adoptat Hotărârea nr. 323/2015 

 

 

  7. Modificarea art.2 din Hotărârea nr. 316/2015 a 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." 

 Pleşa Gabriel: „Aţi avut proiectul. Art.2 Aprobă alocarea sumei de până la 

10.000 lei din bugetul local pe anul 2015 – capitol cultură – pozitia 24/ Alte 

evenimente, pentru organizarea evenimentului „25 de ani de Discobolul” de către 

Uniunea Scriitorilor din România Filiala Alba-Hunedoara, editorul publicației 

culturale - Revista Discobolul.” 

  Pleșa Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt, așadar supun la vot cine este 

pentru?"   

       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și o abținere Rareș 



 

 

 

Buglea.” 
 

  Mircea Hava: „Domnule preşedinte! Numai puţin. E bine să spunem. Hotărârea 

a fost. Însă, a fost o greşeală în hotărâre. Asta trebuia spus. Nu este nimic nou. Deci, în 

loc să spunem la x, y s-a spus la z. Deci, nu a fost adresa corectă.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 324/2015 
 

     8. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 290/2015 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia.    

  Se dă cuvântul doamnei   care 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.” 

   Pleşa Gabriel: „E o modificare la Colegiul Tehnic Dorin Pavel.” 

    Oneţiu Cornelia Maria: „Îl propunem pe domnul Raul Sebastian Tudoraşcu.” 

   Pleşa Gabriel: „Dacă mai sunt şi alte propuneri? Nu sunt, aşadar supun la vot 

proiectul. Cine este pentru?” 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 325/2015  

 

  

 9. Acceptarea succesiunii vacante a defunctei Ghibu Terezia, decedată la data de 

05.12.2013 în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia. 

 Se dă cuvântul doamnei Corina Bedelean care 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.” 

  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  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 



 

 

 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

   Corin Bedelean: „Ghibu Terezia, această doamnă care a locuit la noi din 2002 nu a 

avut moştenitori şi o infirmieră i-a găsit sub pernă 2400 de lei. I-a predat. Noi am chemat 

notarul. Am urmat procedura. Şi după doi ani de zile, această sumă şi bunurile pe care le 

mai avea dânsa, ceva aurituri, o verighetă, un inel intră în cadrul Consiliului local al 

municipiului Alba-Iulia.” 

   Ioan Bogăţan: „Sunt bunuri care trebuie şi casate.” 

   Corina Bedelean: „Sunt şi casate. Există şi proces verbal anexat.” 

   Pleşa Gabriel: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este pentru?” 

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

 

    S-a adoptat Hotărârea nr. 326/2015 
 

  

    10. Modificarea Hotărârii nr. 340/2012 a Consiliului local al municipiului Alba 

Iulia. 

       Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care 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.” 

  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." 

   Silvia Moldovan: „Pentru că mai este o lună-două până când se vor finaliza  şi cele 

trei blocuri de pe bulevardul Transilvaniei şi pentru că nici acum nu am recuperat  din 

2013 sumele de la asociaţiile de proprietari pe procedurile şi metodele care erau 

reglementate, propunem prin această hotărâre să eşalonăm ratele pe care oamenii le au  pe 

cinci ani şi nu doi ani. Şi să se corecteze prin Direcţia de venituri, nu prin plata de bună 

voie către casierie sau către asociaţie. Aşa nu reuşim să recuperăm banii de la oameni.” 

   Pleşa Gabriel: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este pentru?” 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea 327/2015 

  

    

 11.  Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Conținut digital 

generat de utilizatori, Social-Media și instrumente digitale pentru creșterea capacității 



 

 

 

mangementului urban – Orașe interactive (Digital, Social Media and user generated - 

Content boosting Urban Management - Interactive Cities) finanțat în cadrul 

programului URBACT III. 

       Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care 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.” 

  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: „Aici, municipiul doreşte să se implice într-un nou proiect care 

are ca şi durată 30 de luni, cu două faze. Prima fază de şase luni în care un grup de suport 

local  format din experţi ai instituţiilor publice şi private de la Universitatea 1 Decembrie, 

mediul de afaceri, vor elabora practic documentele necesare implicării municipiului Alba-

Iulia în faza a doua a proiectului care va dura treizeci de luni. Avantajele: 

 - Va urmări creșterea vizibilității potențialului turistic al municipiului Alba-Iulia 

și atractivitatea acestuia pentru investitori, turiști promovând orașul într-un mod 

sustenabil și eficient.  

 - Va avea posibilitatea să adopte modele  de bune practici de la alte orașe 

europene care au implementat cu succes proiecte în domeniul tehnologiei informației 

și comunicațiilor, respectiv proiecte cu impact în dezvoltarea digitală a comunităților și 

care pot fi transferabile la nivelul municipiului Alba-Iulia. 

 - va identifica instrumente care să asigure un management eficient al promovării 

identității orașului la nivel național și internațional în trend cu noile tehnologii 

inovatoare și să devină competitiv la nivel internațional alături de orașe promotoare ale 

unor strategii pentru orașe digitale.” 

   Pleşa Gabriel: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este pentru?” 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea 328/2015 

 

 12. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Educație pentru 

Responsabilitate Globală (Education for Global Responsibility), finanțat în cadrul 

programului ERASMUS +, KA2 - Strategic Partnerships  in the field of Education, 

Training and Youth. 

 Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu 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  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.” 

 Crina Dumitrescu: ”Este un alt proiect în care Primăria dorește să participe în 

cadrul unui program Erasmus. Avantajele implicării municipiului Alba-Iulia în acest 

proiect cu o perioadă de implementare de 36 de luni este că, se vor analiza toate 

planurile de învățământ de la nivel primar și general de studii pentru a identifica 

problemele cu care se confruntă structurile de management ale unităților de 

învățământ. Vor fi, de asemenea, întâlniri de lucru a tuturor partenerilor din cadrul 

acestui consorțiu care implementează acest proiect și se vor evalua anumite răspunsuri 

și studii care vor fi înaintate după aceea ca și propunere de modificare în 

managementul acestor instituții. Se vor transfera instrumente de la fiecare partener și 

se va crea o rețea a școlilor generale din municipiul Alba-Iulia. De asemenea, vă 

propunem prin acest proiect înființarea unității de management cu regulamentul 

propriu și statul de funcții cât și resursele financiare necesare impelmentării acestui 

proiect, care se vor deconta, rambursa ulterior prin bugetul acestui program.” 

 Pleşa Gabriel: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este pentru?” 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea  329/2015 

 

 13. Încheierea actului adițional nr.5 la Contractul de delegare prin concesionare 

a Serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012. 

   Se dă cuvântul domnului Gabi Armean care prezintă proiectul de hotărâre precum 

și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Gabi Armean: ”În ședința de luna trecută, prin Hotărârea nr. 299 și nr. 300 s-au 

aprobat studiile de fezabilitate pentru extinderea rețelelor de iluminat pe traseele pe 

care Electrica le realizează. Având în vedere natura lucrărilor și faptul că pe aceste 

străzi nu există rețele de iluminat public, considerăm util ca lucrările de realizare a 

acestora să se execute concomitent cu cele ale Electrica.” 

  Pleșa Gabriel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la vot. Cine 

este pentru?” 

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



 

 

 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 330/2015 

 

  Părăsește sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel. 

 

 14. Aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale acordate în 

comunitate, organizate ca adăposturi de noapte.  

   Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu  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 Domuţa Iulius Viorel 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. 

          Domuţa Iulius Viorel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

    Delia Cristescu: ”În anul 2014 au început să apară standardele de calitate pentru 

toate serviciile sociale pe care le putem oferi în comunitate și servicii de cost. Însă, 

serviciile de cost nu au apărut pentru toate serviciile, în speță pentru acest tip de serviciu 

social, adăposturi de noapte nu avem un serviciu de cost aprobat printr-o hotărâre de 

guvern, astfel încât ni-l aprobăm noi local.  Așa cum ne aprobăm strategiile de dezvoltare 

putem  putem să ne aprobăm și un standard propriu, urmând ca în momentul în care apare 

standardul național să ne ținem de el. Aveți în materiale două prețuri propuse. Cetățenii 

care accesează acest serviciu au în perioada 1 aprilie - 31 octombrie 21 de lei alocați, 

pentru că ei doar dorm acolo și au o masă. Că e cină, mic dejun dar e 21 de lei. Iar pe 

perioada rece 1 noiembrie - 31 martie vor avea două mese în speță și o cină caldă.”   

  Pleșa Gabriel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la vot. Cine 

este pentru?” 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 331/2015 

 

 

  15. Aprobarea Planului anual de acțiuni privind dezvoltarea serviciilor sociale la 

nivelul municipiul Alba Iulia.  

   Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu  care prezintă proiectul de hotărâre precum 

și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Domuţa Iulius Viorel 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. 

          Domuţa Iulius Viorel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 



 

 

 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

    Delia Cristescu: ”Vă supunem atenției planul de acțiune privind dezvoltarea 

serviciilor sociale. Planul conține pe lângă prezentare, obiective, direcțiile de acțiune, 

implementare și un lucru foarte important îl găsim la capitolul 3: lista de servicii sociale 

care ar putea fi dezvoltate 2015-2016. Această listă, dacă o veți aproba azi, de mâine va fi 

pe site-ul Primărie și vom convoca la discuții pe această listă toți actorii sociali și nu 

numai, să își spună punctul de vedere. Dacă ea rămâne în această formă o vom bugeta iar 

dacă nu, o vom modifica și revenim în Consiliul local.”   

  Pleșa Gabriel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la vot. Cine 

este pentru?” 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 332/2015 

 

  Revine în sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel. 

 

 

 16. Aprobarea documentatiei ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL 

ZONA PROTEJATA CETATEA ALBA IULIA“. 

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

de specialitate. 

           Călin Hedviga: ”După cum știți, Ministerul Dezvoltării a finanțat  pentru 

municipiul Alba-Iulia un studiu pilot care privește PUZ zona protejată Cetatea Alba-

Iulia. După aceea, a fost transmis  administrației publice locale  și începând cu 

noiembrie, anul trecut am demarat procedura  de avizare pentru aprobarea acestei 

documentații. Documentul este un document complex. Este alcătuit din două volume. 

Piese scrise. Un volum piesele desenate și avizele aferente. Cuprinde politici de 

revitalizare, de dezvoltare și de autorizare în Cetatea istorică. Vă supun aprobării acest 

document care a trecut prin comisie în martie, înainte de aprobare la Ministerul 

Dezvoltării, la Ministerul Culturii, Consiliul Județean. Și să ne iertați, că sunt așa de 

mari și greu se mai deschid. Am vrut să vă arăt câteva din reglementările noastre. Însă, 

pot să vă spun că raportul de specialitate este un rezumat al acelor reglementări iar 

fiecare dintre dumneavoastră aveți planșa de reglementare pusă în mapă. Numai puțin. 

Aici aveți reglementările urbanistice  privind zonificarea funcțională cu tipul de 

funcțiuni ce urmează pe viitor să le putem aproba, autoriza și acre unește tot ce s-a 

făcut până acum, dând un caracter unitar ansamblului urbanistic. Aici trebuie să știți că 

zona aceasta a MAPN este o zonă cu reglementare … deoarece MAPN inițial ne-a dat 

un aviz nefavorabil  și am fost nevoiți să eliminăm orice propunere din zona aflată în 

în proprietatea dumnealor, ceea ce nu ne-a împiedicat să avem o reglementare pe 

termen lung. Pe lângă cele urbanistice, strict legate de funcțiuni, pot să vă spun că 

avem un regulament de urbanism structurat pe trei zone: zona bastionară, zona 

șanțurilor și bineînțeles  de jur-împrejur iar suprafața zonei protejate este în total de 5 

hectare.” 



 

 

 

 Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la vot. 

Cine este pentru?” 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 333/2015 

 

   17. Aprobarea unor documentaţii de urbanism (PUD, PUZ): 

   Art.1: Avizează „AMPLASAREA UNUI PAVILION DE LUMINA – 

MOBILIER URBAN CU CARACTER PROVIZORIU PE PERIOADA 

SARBATORILOR DE IARNA, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, 

PIATA CETATII, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform planului de 

situatie anexat, cu conditia reanalizarii dimensiunilor propuse. 

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

de specialitate. 

 Călin Hedviga: ”Avizează amplasarea unui pavilion de lumină, mobilier urban 

cu caracter provizoriu în zona istorică, în Piața Cetate, în perioada sărbătorilor. Trebuie 

să vă arăt imagini că sunt mult mai concludente.” 

 Pocol Dorin: ”În comisie s-a pus problema de dimensiuni  și locație.” 

 Albani Rocchetti Simone: ”Și structură.” 

 Călin Hedviga: ”Cam aceasta este ideea pe care o avem pentru  a vă sugera ce 

înseamnă acest pavilion. De fapt, este o formă geometrică deschisă realizată numai din 

lumini. Nu este un spațiu închis. Este alcătuit dintr-un pilon central.” 

 Albani Rocchetti Simone: ”Doamna Hedviga! Să explicați prima dată că nu este 

real ceea ce vedem aici ca și dimensiune. Adică, am avut discuția aceasta în comisie. 

Este mult mai mare decât se vede. Aceasta este realitatea. Ce vedeți acolo nu este 

realitate. Acoperă mai mult de jumătate din spațiul respectiv. Adică, are 36 de metrii în 

diametru.” 

 Paul Voicu: ”Și înălțimea 16 metrii.” 

 Albani Rocchetti Simone: ”Exact.” 

 Călin Hedviga: ”În ședința de comisie am discutat acest plan și s-a pus o 

condiție: cu decalarea lui ca să nu deranjeze fântânile, calitatea lor, funcționalitatea lor. 

De asemenea, tot în comisie am discutat că această înălțime  se poate reduce de la 12 

metrii până la 10 metrii. Am discutat că pilonii exteriori pot fi și ei coborâți pentru a 

nu ieși din scara blocului. Și eu v-aș supune aprobării varianta redusă. Am și scris în 

raport. suntem la avizare. Orice adaptare  a acestei soluții urbanistice poate fi stabilită 

de către dumneavoastră. Eu, acum, nu pot decât să vă arăt  cam care este impactul 

vizual asupra faptului că vrem să amplasăm. De ce zic mobilier urban? Pentru că nu 

deranjăm. Totul se va amplasa pe paviment. Pot să vă mai spun niște detalii pe care le-

am stabilit.Perioada de funcționare să fie două luni - trei luni pe an. Regimul de 

înălțime este incomparabil cu Sala Unirii. Fiind transparență totală  nu o să îl 

percepem ca o construcție. Cam aceastea. Dacă sunt întrebări?” 

 Albani Rocchetti Simone: ”A rămas așa în stand by. Nici favorabil. Mai trebuia 

să ne dea detalii privind dimensiunea. Aceasta a fost problema principală. Și 

înălțimea.” 



 

 

 

 Călin Hedviga: ”Suntem la avizare, domnul Albani. Ca să vă dau niște detalii 

concrete trebuie să facem niște calcule de rezistență și stabilitate. Eu am o propunere 

de fundație, pe care am reușit să o fac între timp. Este această fundație care stă pe dale  

și care permite o înălțime de 10 metrii. Și am stabilit că stâlpii periferici sunt între 3,5 

și 6 metrii.” 

 Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la vot. 

Cine este pentru?” 

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

 

  

 Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE ZONA CIGAS, ALBA IULIA, intre STR. ZENIT si STR. URANUS, 

solicitant CURTA MIRCEA SI COSMA IOAN”, conform planului de situatie anexat, 

cu conditia corelarii cu reglementarile din documentatiile anterior aprobate privind 

dezvoltarea strazii Zenit.  

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

specialitate. 

 Călin Hedviga: ”Avizează PUZ construire locuințe individuale  într-o zonă din 

intravilan  aflată deasupra cartierului Orizont, prin care se propune realizarea unei 

artere, străzi, cu parcelare pentru locuințe individuale, locuințe care vor prelua 

regulamentul de urbanism al PUG-ului  aprobat și în vigoare. Comisia a dat aviz 

favorabil  și a impus o condiție: să se coreleze cu PUZ-ul aprobat deja în partea 

cealaltă a străzii.” 

 Pleşa Gabriel: ” Discuții dacă sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la vot. 

Cine este pentru avizare?” 

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

 

 

   Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE CAMIN DE 

BATRANI, ALBA IULIA, STR. SLIVEN, NR.35, solicitant ASOCIATIA CASA SF. 

NICOLAE”, 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: ”PUD construire cămin de bătrâni în Alba-Iulia pe strada Sliven. 

Suntem pe strada paralelă cu Calea Moților spre Micești, pe strada care este protecție, 

interdicție de construire din cauza magistralei. Pe una din aceste parcele se propune un 

cămin de vârstnici de o capacitate redusă între 10 și 12 locatari. În acest scop, am vrut 



 

 

 

să vedem care este dimensiunea  construcției și relația cu vecinătatea. Aceasta este 

construcția. Arată ca o locuință familială.” 

 Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la vot. 

Cine este pentru avizare?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 16  voturi pentru și o abținere Vasile 

Crișan.” 

 
 

  Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE 

TURISTICA, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, solicitant SC MARNIC 

TOTAL CONSTRUCT 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 adoptării acestuia.” 

 Călin Hedviga: ”PUD construire pensiune turistică pe Calea Moților. Suntem de 

la Kaufland spre Micești  și pe una din aceste parcele se propune o pensiune turistică. 

Aceasta este imaginea ei. Modul de amplasare pe parcelă este cu alinierea aceea 

retrasă, așa cum sunt retrase toate construcțiile. Unitățile de cazare sunt între opt și 

zece. Parcajele sunt 10 bucăți. Iar această pensiune nu va avea ca funcțiune alimentație 

publică cu caracter permanent.” 

 Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la vot. 

Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 16  voturi pentru și o abținere Vasile 

Crișan.” 
 

 

  Art.5: Aprobă „TRASEUL DE VIZITARE IN CETATEA ALBA 

CAROLINA CU MICROBUZ ELECTRIC, ALBA IULIA, CETATEA ALBA 

CAROLINA, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform planului de situatie 

anexat, cu conditia ca numarul de statii sa fie suplimentat functie de necesitati prin 

dispozitia Primarului municipiului Alba Iulia. 

 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.” 



 

 

 

  Călin Hedviga: ”Municipiul Alba-Iulia vă propune un traseu pentru un autobuz 

electric, un microbuz electric în zona istorică.” 

  

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Vasile Crișan. 

 

 Călin Hedviga: ”Traseul pe care eu vi-l propun aici este următorul. Un traseu în 

șanțuri pe toate zonele care sunt carosabile în prezent și sunt realizate ca și trasee 

carosabile și un traseu restricționat prin zona bastionară. Este cel care se vede în 

desenul alăturat, mai puțin pe Mihai Viteazul, unde comerțul stradal și traseele de 

biciclete crează o aglomerație deja și pentru a nu exista interacțiunile acestea și 

disconfortul și disfuncționalitatea. Ce trebuie să vă mai spun eu despre propunerile 

noastre  este că în zona aceasta din Cetate am avut în vedere  câteva propuneri  pentru 

viitorul regulament pe care îl vor face colegii noștri de la patrimoniu, este că acest 

traseu trebuie restricționat  în perioada derulării evenimentelor  și în perioada în care 

se desfășoară  ceremonialul de schimbare a gărzii. De asemenea, aș vrea să aveți în 

vedere că trebuie interzis în perioada în care se desfășoară evenimentele în care avem 

contracte cu anumiți parteneri și domeniul public este ocupat  în această perioadă de 

desfășurare a evenimentelor. Sigur că s-ar impune  și în oraș. Vă supun aprobării trei 

stații de pornire - oprire  și intermediare. Ar fi o stație Piața Tricolorului, la Obelisc o 

altă stație și o altă stație în șanțuri, am zis eu la Aleea Sfântul Eugeniu.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”La fel cum s-a făcut și la un proiect anterior, vă propun 

să nu aprobăm numărul de stații acum. Adică, să le stabilim dar să lăsăm posibilitatea 

să se modifice.” 

 Călin Hedviga: ”Cu dispoziție?” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Da.” 

 Ioan Bogățan: ”Aș avea o propunere. În partea de sus a Cetății să se facă 

transportul în comun numai cu microbuze electrice, după programul celor de la 

transportul public. Se va muta Consiliul Județean acolo și alte instituții și va trebui să 

intre multă lume cu mașina în Cetate. Unde vor intra? E o propunere de viitor.” 

 Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la vot. 

Cine este pentru aprobare cu amendamentul propus de domnul consilier Sandu Cornel 

Stelian?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul împreună cu amendamentul au fost votate cu 16  

voturi pentru.” 

 

 Revine în sala de ședință domnul consilier Vasile Crișan. 
 

 

  Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE 

LOCUINTE INDIVIDUALE SI REALIZARE STRADA - MODIFICARE  PUZ 

aprobat CU HCL 108/2008  ALBA IULIA - MICESTI, ALBA IULIA, Str. 

NAZARETH ILLIT, FN, solicitant NICOLA IOAN si MARIA, MORAR IOAN si 

EMILIA, POLHAC GHEORGHE si MARIA, MARIAN GABRIEL si LENUTA, 

ANDRON MIHAIL si DOINA, NICOLA IUSTIN si MARIA LILIANA, CARABET 



 

 

 

ILEANA si CARABET FLOREAN”, 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: ”Avem un PUZ la Nazaret Ilit spre Valea Popii. Acesta este 

terenul reglementat. Este propusă o stradă interioară și parcelări pentru construire 

locuințe individuale . Vreau să vă spun că strada interioară a fost parcelată, s-a 

schimbat categoria de folosință din arător în drum. Deci, sunt îndeplinite condițiile.” 

 Pleşa Gabriel: „Discuții? Nu sunt, atunci supun la vot. Cine este pentru?” 

 „Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 16 voturi pentru şi o abţinere Vasile 

Crișan.” 

  
 

  Art.7 Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.3 si art.4 

perioada de valabilitate de 3 ani. 

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

de specialitate. 

  Călin Hedviga: ”La art. 7 avem perioada de valabilitate de trei ani pentru 

documentațiile de la art. 3 și art. 4.” 

 Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la vot. 

Cine este pentru aprobare?” 

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

 

 

  Art.8 Se stabileste, pentru documentatia de urbanism PUZ de la art.6 si pentru 

traseul reglementat la art.5 perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte 

documentatii de urbanism pe terenul reglementat. 

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

de specialitate. 

  Călin Hedviga: ”De asemenea, termenele de valabilitate.” 

 Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă   sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la vot. 

Cine este pentru aprobare?” 

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

 

 

 Pleșa Gabriel: ”Și acum, vă supun la vot proiectul nr. 17  împreună cu articolele 

votate. Cine este pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul împreună cu articolele au fost votate cu 17 voturi 

pentru.” 



 

 

 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 334/2015 

 

  18. Însușirea documentației de dezmembrare a unui imobil (construcție) situat în 

Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr.5 

 Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza   care prezintă proiectul precum şi raportul de 

specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Aurica Groza: ”Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și-a depus la noi o 

documentație de însușire  privind parcelarea clădirii în sine. Vrea să își reglementeze 

situația.” 

 Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la 

vot. Cine este pentru aprobare?” 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 335/2015 

 

 

 19. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Călărași, nr. 2. 

  Se dă cuvântul d-nei  Aurica Groza care prezintă proiectul precum şi raportul de 

specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Aurica Groza: ”La Școala Generală nr. 1 am avut luna trecută o alipire. Și aici a 

existat un PUZ aprobat în 2013 cu o extindere, o cantină.” 

  Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la 

vot. Cine este pentru aprobare?” 

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

 

     S-a adoptat Hotărârea nr. 336/2015 

 

   

  20. Parcelarea, schimbarea categoriei de folosință și înscrierea dreptului de 

proprietate, în domeniul privat al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) 

înscris în CF nr. 78113 Alba Iulia  

  Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza  care prezintă proiectul precum şi raportul de 

specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 



 

 

 

      Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Aurica Groza: ”Este vorba de imobilul situat în bulevardul Transilvaniei pentru 

extindere, lângă blocul 16.” 

 Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar  supun la 

vot. Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 16  voturi pentru și o abținere Vasile 

Crișan.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 337/2015 

 

 

  21. Parcelarea, trecerea din domeniul public al municipiului Alba Iulia în 

domeniul privat al municipiului Alba Iulia și alipirea unor imobile situate în Alba Iulia, 

zona Stadion 

 Se dă cuvântul d-nei  Aurica Groza  care prezintă proiectul precum şi raportul de 

specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Aurica Groza: ”Înscrierea în cartea funciară a blocurilor sociale de sub stadion.” 

 Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la 

vot. Cine este pentru aprobare?” 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 338/2015 

 

  

  22. Parcelarea și înscrierea dreptului de proprietate al muncipiului Alba Iulia 

asupra imobilului (teren), situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, FN 

 Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza  care prezintă proiectul precum şi raportul de 

specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Aurica Groza: ”Tot o parcelare. Este o solicitare a unei persoane.” 

  Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la 

vot. Cine este pentru aprobare?” 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 339/2015 

 



 

 

 

 

  23. Însușirea documentației tehnice de parcelare a unui imobil situat în Alba 

Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr.68 

   Se dă cuvântul d-nei aurica Groza  care prezintă proiectul precum şi raportul de 

specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă  sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la vot. 

Cine este pentru aprobare?” 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 340/2015 

 

 

  24. Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai apartementelor, terenul 

aferent locuineți în cotă indiviză deținută din construcții.  

   Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza  care prezintă proiectul precum şi raportul de 

specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Aurica Groza: ”Atribuire pe art. 36 din Legea nr. 18.” 

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

aprobare?” 

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

 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 341/2015 

 

 

  25. Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare. 

   Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

      Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Aurica Groza: ”Propunere de atribuire pentru terenul aferent caselor 

particulare.”  

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

cine este pentru?” 



 

 

 

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

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 342/2015 

 

  

     26. Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 6934/176/2014 aflat pe rol la 

Judecătoria Alba Iulia. 

   Se dă cuvântul domnului Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

      Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Aurica Groza: ”Expertiză tehnică. Rectificarea unei suprafețe. Avem însușire de 

documentație.” 

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

cine este pentru?” 

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

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 343/2015 

 

    

  27. Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere 

nr.15.930/2007 încheiat între Consiliul Local şi Club Sportiv „MOVA” Alba Iulia 

    Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon  care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

      Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Mihai Pripon: ”În acest proiect este vorba despre aprobarea încheierii uni act 

adițional  prin care acestui club sportiv  i se aprobă montarea unei structuri 

presostatice cu caracter sezonier  pentru a-și putea desfășura activitatea și în perioada 

sezonului rece. Pe terenul 4.” 

  Pocol Dorin: ”De unde începe numărătoarea?” 

  Mihai Pripon: ”De la barieră. Deci, terenul 4. Ultimul. Unde a fost înainte postul 

de transformare care a fost demolat, lângă skate park.” 

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

cine este pentru?” 

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

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 344/2015 



 

 

 

 

 28. Aprobarea valorilor de evaluare a unor imobile(terenuri) existente în 

patrimoniul municipiului Alba Iulia, înregistrate în contabilitate cu valoare 0, în scopul 

înscrierii lor în evidența contabilă și de gestiune. 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

      Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Este vorba de câteva terenuri care au intrat în proprietatea municipiului prin 

donație și care trebuie evaluate, stabilită valoarea lor și înscrise în contabilitate. 

Comisia constituită prin dispoziția primarului le-a evaluat, a stabilit niște valori pe 

care vi le propunem spre aprobare.” 

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

cine este pentru?” 

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

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 345/2015 

 

  29. Aprobarea  concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat 

în Alba Iulia, str.Aleea Brazilor, lângă bl.43. 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

      Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Mihai Pripon: „Aici este vorba de extinderea unui spațiu care va avea destinația 

de cabinet medicină dentară în suprafață de 25 mp. La comisie s-a propus un preț de 

pornire a negocierii de 15 euro/mp/an.” 

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

cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și un vot împotrivă 

Vasile Crișan. ” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 346/2015 

 

   30. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia și aprobarea 

vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Francisca, 

nr.4B  

   Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și 



 

 

 

raportul de specialitate. 

      Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Mihai Pripon: ”Aici este vorba de vânzarea către firma  care a achiziționat 

construcțiile din zona Terasa Viilor și vânzarea către ea a terenului aferent acestei 

construcții, teren care are o suprafață reală, teren care are o suprafață reală măsurată de 

36,3 mp. Acum, la comisie s-a discutat faptul că prețul stabilit prin evaluare de 

aproximativ 27 euro/mp cu TVA inclus ar fi prea mic  și la comisie s-a propus ca prețul 

de vânzare să fie 40 de euro cu TVA inclus. Comisia a considerat că terenurile se  vând 

cu prețul mai mare decât cel stabilit de către evaluator prin raportul de evaluare.” 

  Pocol Dorin: ”Dacă s-a modificat prețul e bine. Pentru că era prea mic și în 

raportul de evaluare, evaluatorul   a făcut prin metoda comparației, legat de cele trei 

locații care erau la mama naibii! Cu 15 mii! Și anumite anunțuri! Sunt vrăjeli! 

Anunțurile care le-a dat! 15 mii euro 1100 mp la Schit nu există! Nu există așa ceva!” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Eu nu particip la vot.” 

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

cine este pentru aprobarea acestui proiect cu amendamentul de 40 de euro cu TVA 

inclus propus de comisie?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru și o abținere Șerdean 

Dorin Pavel. ” 

   Domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu nu a participat la vot. 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 347/2015 

 

 

 31. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe 

anul 2015 al municipiului Alba-Iulia pentru Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba-

Iulia. 

  Se dă cuvântul doamnei Luminița Fara care prezintă proiectul de hotărâre 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 Domuţa Iulius Viorel 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. 

          Domuţa Iulius Viorel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Luminița Fara: ”Alocarea sumei de 2.200 lei din bugetul local pe anul 2015 – 



 

 

 

capitol cultură – pentru organizarea de către Universitatea "1 Decembrie 1918"Alba 

Iulia a Conferinței  internaționale ” Alcoholism and Other Addictions: Psychosocial, 

Historical and Therapeutical Issues”.” 

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

aprobare?” 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 348/2015 

 

 

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr. 69525/2013, încheiat între municipiul Alba-Iulia și SC Polaris M 

Holding SRL, având ca obiect delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului 

public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba-Iulia. 

 Se dă cuvântul domnului Mircea Petric care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Mircea Petric: ”Este vorba de corelarea unei modificări legislative la obiectul 

contractului. Este vorba de colectare separată și transport separat.” 

  Pocol Dorin: ”Și creșterea prețului!” 

  Mircea Petric: ”Fără creșterea prețului.” 

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

cine este pentru aprobare?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16  voturi pentru și o abținere Vasile 

Crișan. ” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 349/2015 

 

 33. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a municipiului Alba-

Iulia în orașul Lonato din Italia pentru 5 zile în perioada 27 octombrie - 15 noiembrie. 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Belală care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

   Vasile Crișan: ”În comisia de buget nu s-a discutat acest proiect.” 

   Pleșa Gabriel: ”Și în consecință vă abțineți la vot. Discuții dacă sunt la acest 

proiect? Nu sunt, așadar supun la vot cine este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și o abținere Vasile 

Crișan. ” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 350/2015 

 



 

 

 

  Părăsește sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel. 

 

  34. Proiect de hotărâre  privind aprobarea denumirii unităților de învățământ și a 

rețelei școlare din municipiul  Alba-Iulia pentru anul școlar 2015-2016. 

  Se dă cuvântul doamnei Luminița Fara  care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

      Luminița Fara: ”Conform legii educației și învățământului în fiecare an trebuie 

aprobată rețeaua școlară de către Consiliul local. Doar ieri a venit adresa.” 

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

cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru și o abținere Vasile 

Crișan. ” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 351/2015 

 

  35. Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea HCL nr. 313/2015 a 

municipiului Alba-Iulia pentru imobilul ”Cetatea Alba Carolina” cu toate 

componentele acesteia.  

  Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Aurica Groza: „Întrucât într-o ședință de consiliu am aprobat o hotărâre privind 

înscrierea în cartea funciară  a Cetății Alba Carolina iar documentul a ajuns la cei de la 

cartea funciară. Am căzut de acord, dânșii solicită niște modificări  la hotărârea 

respectivă, în sensul de a îndrepta erori materiale făcute în 2004 la înscriere. Și atunci, 

am venit cu acest proiect pentru a le putea îndrepta.” 

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

cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru și o abținere Vasile 

Crișan. ” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 352/2015 

 

   DIVERSE: 

 

  1. Pleșa Gabriel: ”Avem raportul de deplasare cu nr. 85733/2015 a delegației 

municipiului Alba-Iulia în Salzburg - Austria în perioada 25-30 septembrie 2015.” 

  

  2. Pleșa Gabriel: Avem o adresă către Consiliul local cu nr. 79075/02. 10. 2015 

și 79078/02. 10/2015.” 



 

 

 

  Marcel Jeler: ”Procedura prealabilă la hotărârea cu parcarea cu plată din partea 

Prefecturii și a asociației de locatari.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Eu am o întrebare. Din ceea ce am citit, Prefectura a 

scris că tariful pentru parcare trebuie să aibă în vedere recuperarea investițiilor și 

modul de desfășurare. Ar trebui să majorăm prețul  ca să facem ceea ce au scris ei 

acolo, nu?” 

  Mircea Hava: ”Eu nu vreau să spun treaba aceasta și nu vreau să critic pe 

nimeni. Însă, dacă cineva ține cont de lucrul acesta  și dacă trebuie să venim, țineți 

minte că eu vă explicam  ce însemna la serviciile publice. Orice serviciu public trebuie 

să se susțină prin taxe. Ca și la bazinul olimpic, dacă te costă pe lună 100 mii de euro, 

dau un exemplu, ar trebui ca prin biletele de intrare să îți asiguri treaba. Așa spune 

legiuitorul. Însă, în momentul  în care știm că lucrurile  acestea nu se pot face și avem 

alte motivații, se poate trece. Dar haideți să vedem ce spune: 

 - să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor 

 - să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere  și 

exploatare 

 - să descurajeze consumul excesiv și risipa 

 - să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor și protecția mediului 

 - să încurajeze investițiile de capital 

 - să respecte autonomia financiară a operatorului. 

  Eu nu vreau să critic pe nimeni. Lucrurile acestea le știam. Le știam cu toții. Dar 

aceasta ar fi însemnat investiția împărțită la 80 de locuri de parcare, împărțit la ore, la 

minute, la secunde, la lună, la ce vreți, la vedeți, la ce se ajunge. Niciodată o parcare 

publică nu se face gândindu-te la recuperare. Niciodată un drum public nu se face  

gândindu-te  că pe urmă, dacă trec cinci mașini sau chestiuni de genul acesta se 

recuperează în ani. Toate investițiile publice sunt făcute public. De aceea nu au nici așa 

amortizare calculată ca și la investițiile private. Eu numai v-am spus. În rest, poate să 

fie gratuit  pentru că, v-am spus din punctul meu de vedere, pentru că știu că nu se va 

recupera niciodată. Parcare cu plată, tot ceea ce înseamnă lucrurile acestea sunt făcute 

pentru a gestiona și pentru a orândui niște lucruri. Acesta este adevărul. Și v-am spus.  

Poate odată și odată …. V-am dat cartea aceea. Mulți au luat-o de la mine. Am făcut un 

lucru pe care, poate nu trebuia să îl fac. Am retipărit-o. Dar nu am vândut-o ci am    

dat-o la cine mi-a cerut-o. ”Orașe pentru oameni”. Unde sunt aceste principii?  Ele 

sunt de o viață, de sute de ani lucrurile. E mult, e puțin. În spate, este drept  că deja a 

intervenit, nu am putut să cred niciodată lucrurile acestea, a intervenit o chestiune de 

genul acesta în care parchează cum vor. 

  Am văzut numai azi dimineață hârtia de la asociație. Acolo va trebui să le spun  

că ei trebuie să ceară parcarea acolo. Vom marca. Vom pune, am adus  nu știu câte sute 

de piloni. o să îi vedeți. Pentru că trebuie să îi punem. Trebuie să vă spun că și la 

parcarea aceasta se trece pe lângă barieră.  Nu e nici o problemă.  Avem  filmări. Dar 

degeaba că nu am văzut bine numărul. Așa de bine a trecut. Cum să vă spun? Camera 

nu filmează exterior. La barieră. Acolo este discuția. Nu poți să filmezi total.  Deci, și 

pentru asta. Dincolo ați văzut că s-a închis. Sunt numai niște riverani care parchează. 



 

 

 

Pot să vă spun ieri. Ieri, la ora 16,00  pe trotuarul vis a vis, o dacia logan roșie și un 

mercedes de Sibiu.  Ei și-au primit! Eu am sunat pentru că mă interesează lucrurile 

acestea. 500 de lei și trei puncte. Asta este viața! Câtă, nu vreau să îi spun, nesimțire! 

Câtă puncte, puncte să faci așa ceva!Să te urci pe trotuar  cu mașina că așa vrei tu! Ei, 

indiferent cât o să mă înjure, cât nu o să mă înjure, este atributul Primarului legat de 

circulație și în zona aceea o să mă ocup personal ca și cei care trebuie să parcheze, să 

parcheze! Pentru cetățeni avem o altă discuție. Sunt locuri de parcare din câte știu eu, 

din câte au cerut, suficiente. Dacă nu, voi avea eu o altă abordare pe care, dacă trebuie 

o să v-o aduc și dumneavoastră. Însă, le-am citit lucrurile acestea ca să vedem unde 

suntem. Pe urmă, mai este aici: vă solicităm să ne comunicați procesul verbal de 

ședință. Bun. Contractele anterioare. Ce contracte? Că nu avem cu nimeni acolo. 

Situația comparativă cu alte localități. Păi dacă vom da situație comparativă cu alte 

localități, parcare în zona centrală o să vedeți că, poate ne spune că e prea mic tariful. 

Prefectura dacă dorește să ne dea în contencios.” 

  Pocol Dorin:  ”Eu cred că s-au legat de tariful de riverani.  De 100 de lei pe 

lună. Și cred că au avut ceva reclamație.” 

  Mircea Hava: ”Da. Au fost. Vin cu un preambul în care ne citește din lege, pe 

care noi o știm. Pe urmă, vi să le aduci așa, să le încâlcești. Păi, dacă vrei să faci ceva 

spune: domnule, este prea mare, mai discutați odată cu oamenii, vedeți ce puteți să 

faceți! Există locuri în spate! Nu există aia, există cealaltă! Acolo putea să trimită un 

om de la poliția circulației, că doar de Guvernul României ține, să vadă ce se întâmplă 

acolo de dimineața până seara! Și putea să vadă, domnule, ce este acolo! Ce este 

acolo? Înclin să cred că este mai bine. Poate așa au fost obișnuiți! Noroaie, mizerie, 

câini! Poate e mai bine așa! Eu v-am povestit tot.  

  Legat de tarife este problema dumneavoastră. Faceți proiect, faceți ce vreți 

dumneavoastră. Încă odată repet ce o să facem. O să vedem ce este în spate. Știm ce 

este acolo și vom vedea cum orânduim treburile acolo.” 

  Pocol Dorin: ”Un pic softul nu este bun la barieră. Pentru că, dacă te duci la 

cinci fără zece și stai până la cinci și douazeci, să spunem, nu prinzi tariful  de ….” 

  Mircea Hava: ”Nu știu. Voi merge exact cum m-am dus la bazinul olimpic, spre 

marea durere a unor doamne care scriu pe facebook. După mine, chestiunea este o 

zonă tristă în care stai sub pătură și cu o mână faci ceva și cu alta scrie. Acolo te simți 

puternic.” 

  Pocol Dorin: ”Poate și mănânci sub pătură.” 

  Mircea Hava: ”Legat de bazinul olimpic, fiind și eu consumator, să știți că 

poveștile sunt povești. Și avem tentația de a face din țânțar armăsar. Că sunt stricate, 

că cutare! Minciuni! Minciuni gogonate la care toată lumea se cutremură și toată 

lumea stă cu ochii ieșiți din orbite: vai ce e acolo! Acolo avem probleme legate de 

cuvă. Cadoul guvernului! De cuvă care trebuie reparată și vrem să o repare. Și deja 

care se lucrează acolo.Și sunt chestiuni legate, eu aș spune mai mult legate de 

mentenanță, curățenie în zona dușuri. Adică, cu T-ul într-o zonă publică. Nu speli  cu 

T-ul gresia. Din cauza aceea am cerut să cumpere acel utilaj. Pentru că ea trebuie să 

lucească. Trebuie să fie curat. E curat pentru că se dă cu substanțe. Doamnele știu prea 

bine  că dacă la trei luni de zile nu cureți acasă rosturile  la gresie în baie se înnegresc. 



 

 

 

Știm de acasă chestia aceasta. Sunt unii, cine știe, acasă poate au încă pământ pe jos. 

Asta este viața! Nu este problemă! Am cerut, ca să știți, vine firmă specializată, cu 

proiect specializat.Dacă ați auzit de Sica. Este una din cele mai mari firme din Europa 

care se ocupă de izolări. Nu vroiam să ieșim din garanție. Și așa trebuia să facem 

oprire. Nu vroiam să ieșim din garanția care este la CNI. Să plătească cine a făcut 

activitatea. Și cu aceasta se prelungește garanția. Deci, cam asta este!” 

  Pocol Dorin: ”Dacă vă ocupați personal de parcare înseamnă că o să vă găsim 

acolo, dacă vă căutăm?” 

  Mircea Hava: ”Da. Vroiam să mă duc azi însă nu a venit executantul. În viața 

mea nu am suportat gardurile  și nu am vrut gardurile făcute. Dar este o chestiune 

necesară. În viața mea nu am suportat pociumbii și am fugit de ei. Stâlpișorii. În 

Cetate. și doamna Silvia Moldovan a plecat, am fost împotrivă, am făcut scandal. Ei! 

Acum, frate, mă gândesc: nu mai merge așa cum am vrut eu! Deja sunt prea puțini” 

Punem în față la HCC, venim și în zonele acestea, vom pune și în zona parcării, zona 

sensului giratoriu! Pentru că asta este lumea! Nu pot să fiu tot timpul acolo. Unu 

oprește în sensul giratoriu, altul se urcă pe trotuar. Are o problemă! Să scoată bani de 

la bancomat!Și atunci, de ce nu vreți să îl înțelegem tot orașul? Și toată circulația, că 

doamna trebuie să scoată bani de la bancomat! Poliția nu poate fi peste tot! Asta este 

clar! Nu ai cum! Și uite așa se întâmplă! Legat de taximetriști am văzut chiar ieri. În 

față, frate! Am stat, am stat, am stat! După ce și-a numărat banii  am stat câteva minute 

până și i-a aranjat! Dup aceea să îi numere! Domnule, chestiunea este mare! În 

momentul în care ați văzut că vin aici cu gura mare că ei nu, o să vedem cu poliția! 

Deci, ai oprit unde este orirea interzisă? poftim! Ia-ți plăcinta!” 

  Pocol Dorin: ”Dar firmele acestea Security sau cum s-or fi numind, au voie să 

facă cum vor ei, să parcheze cum vor ei?” 

  Mircea Hava: ”Firmele Security trebuie să ceară de la noi unde vor să parcheze, 

așa cum trebuie să ceară de la administratorul drumului care este Consiliul local, 

Primăria. Așa cum toți care circulă  cu camioane grele pe unde nu trebuie, trebuie să 

ceară. Gabi armean e aici?  A plecat. Trebuie autorizație. Când îi găsiți și îi găsim, 

amenzile sunt destul de grăsuțe, toată lumea e nervoasă și supărată și toată lumea vine 

și spune că m-am făcut al dracului! Încerc să învățăm odată să ne respectăm!” 

  Pleșa Gabriel: ”Cu voia dumneavoastră aș da cuvântul și unor invitați  care au 

stat toată ședința  ca să abordeze subiectul acesta și cu scuzele de rigoare.” 

  Doamna din public: ”Bună ziua. Sunt locatar al blocului OA2. E pentru prima 

data când vin la o ședință de consiliu. Sunt și emoționată. Nu am mai luat cuvântul. Eu 

respect și am văzut multe lucruri practice puse aici. Și parcarea eu o consider la fel de 

practică pentru riverani la fel ca și oricare discuție care a avut loc în această ședință. 

Eu, ca și riveran, am plătit și noi câte o jumătate de oră, cât am avut nevoie. Am 

respectat și nu am parcat pe trotuar. Nu a spus nimeni că nu vrem să plătim 

abonamentul.  Suntem 18 locatari care parcăm haotic. Și ni se ridică ștergătoarele 

pentru că ne suprapunem cu cei din spate care au plătite.” 

  Rareș Buglea: ”Nu au locuri plătite.” 

  Doamna din public: ”Și privesc cu invidie, pe drept să vorbim, că alții au loc de 

parcare și noi, cu aceleași drepturi ca și oricare alt cetățean, nu avem. Adică, am colege 



 

 

 

cu aceleași lefuri ca și mine și sunt obligată să plătesc de 10 ori mai mult decât ele. 

Pentru că? Aici nu înțeleg motivul! De aceea zic că noi, riveranii, suntem 

nedreptățiți!Atâta timp cât s-a lucrat am parcat pe unde am putut. Nu suntem oameni 

care să nu ne deplasăm. Nu aceasta este problema. S-a spus că 18 locuri vor fi pentru 

riverani. Atunci, ne-am oprit cu gândul ca noi să avem acolo locuri de parcare.” 

  Domnul Popovici: ”Totuși, vreau să pun în discuție urmotoarea problemă. 

Adică, nu neapărat o problemă. Cum vă explicați că în permanent parcarea este goală? 

Azi dimineață la ora 9 și 5 minute erau două mașini. Acum, la 12,00 erau trei mașini.” 

  Pleșa Gabriel: ”Ieri la ora 17,00 erau 23. Eu le-am numărat. Întâmplător.” 

  Domnul Popovici: ”Încă ceva. Contorul nu merge bine. Contorul arată 66 de 

mașini și nu e nici una parcată. Noaptea nu e nici una parcată.” 

  Albani Rocchetti Simone: ”Locuri libere.” 

  Mircea Hava: ”Arată locuri libere.” 

  Domnul Popovici: ”Arată 67 și nu e nici una în parcare.” 

  Mircea Hava: ”Problema aceasta că ar arăta 70 sau 72 e o problemă legată de 

parcarea noastră?” 

  Domnul Popovici: ”Nu asta vreau să zic.” 

  Mircea Hava: ”Dar ce vreți să spuneți? Vreți să spuneți că toată chestia este o 

prostie?” 

  Domnul Popovici: ”Că sunt foarte puține mașini care parchează și toată lumea 

se înghesuie pe Anghel Saligny. Asta este problema. Eu recunosc că acolo parchez. Nu 

vreau să plătesc atâția bani! Mă înghesui pe unde pot! Sau nu știu! Renunț la mașină! 

O vând! Ce să fac? Sau vă mai întreb încă o chestiune. Spuneți-mi câți dintre 

dumneavoastră ați venit azi la servici fără mașină? Vă mulțumesc! Am numărat. 

Scrieți în procesul verbal. 4-5 persoane. Mulțumesc!” 

  Rareș Buglea: ”Locurile rezervate în alte zone ale orașului sunt cu un tarif de 

150 de lei anual?” 

  Mircea Hava: ”120 de lei.” 

  Rareș Buglea: ”Iar ceea ce am votat noi pentru acea parcare pentru riverani este 

de 100 de lei pe lună. Da? Parcarea pe care o aveți dumneavoastră în fața blocului nu 

seamănă deloc cu nici o parcare din Alba-Iulia. Și de aceea vă întreb pe dumneavoastră 

ce propunere de tarif aveți pentru riverani?” 

  Doamna din public: ”Același.” 

  Rareș Buglea: ”Cum același? Eu asta vă spuneam. Parcarea de care beneficiați 

dumneavoastră …” 

  Domnul Popovici: ”Parcarea nu are nimic în plus față de orice altă parcare.” 

  Rareș Buglea: ”Doamne iarta-mă!” 

  Domnul Popovici: ”Are un pavaj pe jos, nu este încălzită, nu este acoperită, nu 

este supravegheată.” 

  Rareș Buglea: ”Eu aș vrea să fim foarte corecți. Beneficiați de o parcare 

amenajată. Eu vă întreb sincer. Ca locatar, cât propuneți dumneavoastră?” 

  Domnul Popovici: ”100 de lei plus TVA propunem. La fel ca și pentru ceilalți 

locatari din Alba-Iulia. Parcarea nu are nimic în plus.” 

  Ioan Bogățan: ”Eu consider că discuția este inutilă până nu se trasează locurile 



 

 

 

de parcare din spate.” 

  Mircea Hava: ”Știți ce vă rog? Dacă îl știți pe șeful dumneavoastră de la 

asociație, noi îi vom scrie atunci când îi vom răspunde că trebuie să facă o cerere 

pentru așa ceva. Noi așa lucrăm. dacă cetățenii cer locuri de parcare, vor avea! Și vă 

mai spun un lucru. Garajele care sunt acolo și-au cam terminat traiul.  

  Iar legat de înghesuiala și bulibășeala pe trotuare, cum să vă spun? Cine vrea să 

aducă bani la buget, să știți că oprirea în loc nepermis este 500 de lei amenda.” 

  Domnul Popovici: ”Eu zic să aveți în vedere, totuși, faptul  că nu este o parcare 

deosebită față de alte parcări din oraș. Ce are în plus? Sunt aceleași pavaje numai că au 

alte forme.” 

  Mircea Hava: ”Încă odată vă spun. Discutăm de tarife. Dacă vedeți în felul 

acesta lucrurile …” 

  Domnul Popovici: ”Vreau să vă spun că nu e utilă deloc în acest sens! La tariful 

acesta! Eu sunt convins că la mulți oameni din Alba-Iulia nu le convine nici tariful de 

un leu pe oră!” 

  Doamna din public: ”Noi avem o singură ieșire. Este un spațiu concesionat 

acolo care nu folosește la nimic.” 

  Rareș Buglea: ”Domnule avocat! Ca să încheiem aici. După solicitarea 

asociației de locatari, dumneavoastră cunoașteți limbajul, rămâne în pronunțare.”  

  Clepan Dimitrie: ”Soluția ar fi ca după ora 18,00 să punem un tarif mai mic de 

20, 30 de bani. Și atunci, s-ar putea să le convină și dumnealor.” 

  Domnul Popovici: ”Cu tupeu, vă mai propun încă o soluție. Dați-ne vreo 40 de 

locuri acolo la un milion pe lună. Sunt bani, totuși! Și nu se mai ocupă în spate.” 

  Mircea Hava: ”Un milion pe lună? Ați spus că nu vreți!” 

  Domnul Popovici: ”Pe an. Am greșit.” 

  Pleșa Gabriel: ”Vă rog! Trebuie să dăm un vot. În ce sens? În sensul menținerii 

hotărârii. Da? Atenție! Propunem menținerea hotărârii. Cine este pentru menținerea 

hotărârii?” 

  Pocol Dorin: ”Stați puțin! Ce votăm?” 

  Pleșa Gabriel: ”Menținerea hotărârii.” 

  Pocol Dorin: ”Este proiect.” 

  Marcel Jeler: ”Nu e nevoie de proiect. Pentru că, noi nu putem să facem un 

proiect ca să menținem hotărârea care oricum există.  Proiectul se face în caz de 

respingere.” 

  Pleșa Gabriel: ”Votați să nu schimbăm.” 

  Marcel Jeler: ”Sunteți de acord cu menținerea hotărârii?” 

  Rareș Buglea: ”Și  o rediscutăm după ce vine solicitarea de la asociatie.” 

  Pleșa Gabriel: ”Avem o adresă la care trebuie să dăm un răspuns. Supun la vot 

menținerea hotărârii. Cine este pentru menținerea hotărârii?” 

  ”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 9 voturi pentru, 4 abțineri 

Pocol Dorin, Șerdean Dorin Pavel, Clepan Dimitrie, Jidveian Ovidiu Viorel și 2 voturi 

împotrivă Medrea Bogdan, Vasile Crișan.” 

 

  3. Pleșa Gabriel: ”Tot la diverse mai avem o adresă,  o notă de informare de la 



 

 

 

Romarm.” 

  Aurica Groza: ”În ședința trecută am avut SC RomArm  care a depus o 

documentație la 834 să ne-o însușim. Noi am mers pe neînsușirea documentației, 

întrucât nu dețineau acte de administrare. Și au revenit la dumneavoastră cu o adresă 

să le reanalizați din nou documentația. Eu v-am făcut o informare și v-am spus că 

înafară de acea adresă prin care solicită reanalizarea nu au depus nimic altceva.” 

  Marcel Jeler: ”Aceeași problemă. Neavând acte în sprijin noi propunem 

menținerea hotărârii. Dacă sunteți de acord? Cine este pentru menținerea hotărârii?” 

  ”Fiind supusă la vot, propunerea de menținere a hotărârii a fost votată cu 17 

voturi pentru menținere.” 

   
   

 Pleșa Gabriel: „Discuţii dacă mai sunt la ședința de azi? Nu sunt, aşadar declar 

şedinţa de azi închisă.” 

 

 

Alba Iulia,  22 octombrie  2015 

 

 

 

        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                SECRETAR 

                         Consilier                                                    Marcel Jeler 
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