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 Încheiat azi 24 aprilie 2018, în cadrul  şedinţei  ordinare  a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

  Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1300/2018  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

  Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 

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

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

pentru.” 

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

Lipsește domnul consilier Lupea Gabriel. Domnul consilier a anunțat că nu 

participă la ședință.  Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.  

  Dau cuvântul domnului președinte  Hașa Cătălin.” 

 Hașa Cătălin: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la 

lucrările şedinţei noastre  participă: dl. Primar Mircea Hava,  d-na Teofila  Țîr - 

director economic, dl. Nicolaie Moldovan – administrator public, d-na Silvia 

Moldovan – director tehnic, dl. Călin Badiu – director executiv Direția Venituri, 

dl. Călin Sunzuiană – Compartiment transport, liberă inițiativă,  d-na Călin 

Hedviga – arhitect șef, dl. Alex Romanițan – șef Serviciu urbanism, dl. Gabi 

Armean – șef Serviciu administrare și monitorizare utilități publice, dl. Pavel 

Nicolae – șef  Serviciu public comunitar pentru cadastru şi agricultură, d-na 

Delia Cristescu – director Direcția de Asistență Socială,   d-na Crina Dumitrescu 

– director Direcția Programe,  precum şi presa." 

 Hașa Cătălin: "Supun  aprobării modalitatea de vot pe care o vom avea 

pentru această şedinţă.  Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de 

mână. Cine este pentru?" 

 "Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  20  voturi pentru." 

 Hașa Cătălin: "Pe ordinea de zi avem  29  proiecte  de hotărâri. 

 Suplimentar au fost introduse 7 proiecte: 

 30. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani  din bugetul 

local pe anul 2018 pentru Universitatea ”1 Decembrie 1919” Alba Iulia – 

Facultatea de Drept și Științe Sociale. 

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

Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din 

municipiul Alba-Iulia nr. 84441/2012. 

 32. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi. 



 

 

 33. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii nr. 16/30. 01. 2018 

a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia. 

 34. Proiect de hotărâre  privind îndreptarea erorii materiale  din cuprinsul 

Hotărârii nr. 458/2017 a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia privind 

modificarea  și completarea Hotărârii  nr. 357/2017 pentru administrarea 

Parcului Dendrologic dr. Ion Vlad. 

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între 

Municipiul Alba-Iulia și SC Elearning & Software SRL Arad, în cadrul 

proiectului pilot ”Alba-Iulia Smart City 2018”. 

 36. Proiect de hotărâre privind deplasarea domnului Paul Voicu – 

viceprimar al municipiului Alba-Iulia la Alessandria în Italia în perioada 2 – 5 

mai 2018. 

 Proiectul nr. 5 Neacordarea de facilitați fiscale unei persoane fizice și 

proiectul nr. 15. Aprobarea documentației tehnico economice, faza DALI și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului ”Creșterea eficienție 

energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia, lot 2 – bloc G3, 

G4”  sunt retrase de pe ordinea de zi. 

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

aduse. Cine este pentru?” 

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

  Hașa Cătălin:  ”Și acum, vă prezint următorul 

 

     PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

  1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului 

Alba Iulia, pentru anul 2018 

  2. Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul I anul 

2018 al Municipiului Alba Iulia  

  3. Suplimentarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia 

la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 

2017 

  4. Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 

  5. Neacordarea de facilitați fiscale unei persoane fizice – proiectul este 

retras de pe ordinea de zi. 

  6. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular 

preuniversitar cu structurile arondate de pe raza municipiului Alba Iulia pentru 

anul școlar 2018 – 2019  

  7. Participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de lider de parteneriat în 

cadrul proiectului City branding strategies & smart city technologies – City-as-

a-Startup, finanțat prin Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele 

de transfer 

  8. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Alba Iulia  

  9. Modificarea Hotărârii nr. 406/2015 a Consiliului local privind 



 

 

asocierea dintre Municipiul Alba Iulia  prin Direcția de Asistență Socială Alba 

Iulia și  Asociaţia Non-Guvernamentală Maria Beatrice Alba Iulia și  încheierea 

Contractului de acordare de servicii sociale  privind susținerea financiară a 

Centrului de recuperare  în regim de zi pentru copii cu dizabilităţi „Prietenii 

Mariei Beatrice” 

  10. Modificarea Hotărârii nr. 408/2015 a Consiliului local privind 

asocierea dintre Municipiul Alba Iulia  prin Direcția de Asistență Socială Alba 

Iulia și Asociaţia Filantropia Ortodoxă  Alba Iulia pentru susținerea financiară a 

Centrului de servicii acordate în comunitate Sf. Meletie Alba Iulia 

  11. Modificarea Hotărârii nr. 405/2015 a Consiliului local privind 

asocierea dintre Municipiul Alba Iulia  prin Direcția de Asistență Socială Alba 

Iulia și Asociaţia pentru Consiliere și Asistență Specializată ACAS Alba Iulia și 

încheierea Contractului de acordare de servicii sociale pentru susținerea 

financiară a Centrului pentru Copii cu dizabilități multiple Alba Iulia 

  12. Cheltuirea  sumei de până la 50.000 lei din bugetul local, capitol 

Asistență Socială, pentru organizarea evenimentului de sărbătorire a cuplurilor 

care împlinesc 50 de ani de căsătorie 

  13. Stabilirea condițiilor de prelungire a contractelor de închiriere pentru 

locuințele sociale 

  14. Darea în folosinta gratuita catre asociatia GRUPUL DE ACȚIUNE 

LOCALA Alba Iulia Incluziva, a unui spatiu functional incluzand birou, sala 

sedinta si un grup sanitar cu o suprafata de 137 mp, imobil situat in Alba Iulia, 

str. Tudor Vladimirescu, nr. 39 

  15. Aprobarea documentației tehnico economice, faza DALI și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului ”Creșterea eficienție 

energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia, lot 2 – bloc G3, 

G4” - proiectul este retras de pe ordinea de zi 

  16. Aprobarea unor documentații de urbanism :  

  Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE 

COLECTIVE – MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE – REGIM 

ÎNĂLȚIME APROBAT CU HCL 207 art. 9 din 30.06.2015, ALBA IULIA, 

STR. TÂRGULUI, NR. 10, solicitant SC PROINSTAL SRL”. 

 Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE DOUĂ 

TRONSOANE LOCUINȚE INȘIRUITE SEMICOLECTIVE (4+5) ȘI 

ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. FÂNTÂNELE, NR. 109, solicitant SC 

BRAVILA CONSTRUCT SRL”. 

 Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE DOUĂ 

LOCUINȚE UNIFAMILIALE ÎN REGIM CUPLAT ȘI ÎMPREJMUIRE, 

ALBA IULIA, STR. DR. IOAN RAȚIU, NR. 20C, solicitant NEAMTU 

ALEXANDRU, NEAMTU DIANA BIANCA”. 

 Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE, 

VULCANIZARE, SERVICE AUTO, ÎMPREJMUIRE ȘI AMPLASARE 

FIRMĂ LUMINOASĂ, ALBA IULIA, ȘOSEAUA DE CENTURĂ, NR. 48C, 



 

 

solicitant OANCEA NICOLAE, OANCEA ANGELA”. 

 Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU 

DE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ALBA 

IULIA, STR. EMIL RACOVIȚĂ, FN, solicitant SC MADINI INVESTITII 

SRL”. 

 Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE ZONĂ DE 

LOCUINȚE ÎN ZONĂ MIXTĂ ÎN VEDEREA REALIZĂRII 

COMPLEXULUI TURISTIC ”HANUL CU BERZE”, ALBA IULIA, STR. 

REGIMENTUL V VÂNĂTORI, NR. 83-85, solicitant OANCEA NICOLAE, 

OANCEA ANGELA”. 

 Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE ÎN 

INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE, ALBA 

IULIA, STR. DRÂMBARULUI, FN, solicitant MATES DUMITRU, MATES 

MARIA”. 

  17. Aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

  18. Vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba 

Iulia, Piața Eroilor, nr.5 

  19. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei 

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

Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, et.3, ap.31 

   20. Intrarea Comunei Șugag ca și membru asociat al Regiei Autonome 

Ocolul Slvic Sebeș RA și aprobarea formei cadru a actului adițional la 

contractul de asociere precum și însușirea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Regiei publice locale de interes silvic  

  21. Parcelarea, introducerea în circuitul civil și înscrierea dreptului de 

proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat pentru imobilul situat în 

Alba Iulia, strada Traian 

  22. Expertiza tehnică judiciară întocmită în Dosar nr. 8421/176/2017, 

aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  

  23. Însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar 

nr. 7122/176/2016 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  

  24. Expertiza tehnică judiciară, întocmită în Dosar nr. 2050/176/2016, 

aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  

  25. Expertiză tehnică extrajudiciară, întocmită în Dosar nr. 

1801/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  

  26. Atribuirea în proprietatea solicitanțiilor, proprietari ai apartamentelor, 

terenul aferent locuinței în cotă indiviză  

  27. Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai caselor 

particulare  

  28. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra 

unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia , strada Parâng 

  29. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) 

situat în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 3  



 

 

   30. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani  din bugetul 

local pe anul 2018 pentru Universitatea ”1 Decembrie 1919” Alba Iulia – 

Facultatea de Drept și Științe Sociale. 

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

Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din 

municipiul Alba-Iulia nr. 84441/2012. 

 32. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi. 

 33. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii nr. 16/30. 01. 2018 

a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia. 

 34. Proiect de hotărâre  privind îndreptarea erorii materiale  din cuprinsul 

Hotărârii nr. 458/2017 a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia privind 

modificarea  și completarea Hotărârii  nr. 357/2017 pentru administrarea 

Parcului Dendrologic dr. Ion Vlad. 

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între 

Municipiul Alba-Iulia și SC Elearning & Software SRL Arad, în cadrul 

proiectului pilot ”Alba-Iulia Smart City 2018”. 

 36. Proiect de hotărâre privind deplasarea domnului Paul Voicu – 

viceprimar al municipiului Alba-Iulia la Alessandria în Italia în perioada 2 – 5 

mai 2018.               

 

         Iniţiator,  

                          Primar  

                           Mircea Hava      
          

  

   II Diverse 

  III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

pentru luna mai 2018. 

 Art.2 Dispoziţia se comunică :  

 - Primarului municipiului Alba Iulia 

 - Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba  

 - Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios 

 - Presă 

 

  1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului 

Alba Iulia, pentru anul 2018 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

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

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

    Teofila Țîr: ”După ce v-am prezentat materialele pentru ședința de azi au 

mai intervenit niște modificări. Pentru Proiectul Alba 360 unde suntem parteneri cu 



 

 

Liceul de Arte, Liceul de Arte solicită suma de 15,3 mii lei pentru a derula, ca o 

cofinanțare  din partea liceului. La capitolul 65.02 Învățământ.  

   Pe urmă, pe capitolul 67.02 la transferuri între instituții este vorba de 70 mii 

cu plus pentru Clubul Sportiv Municipal în vederea obținerii   autorizației de 

securitate la incendiu.  Pe capitolul 68 am scăzut 170 mii lei de pe sustenabilitate 

pentru a acoperi  acolo unde avem nevoie. Și la capitolul 67.10 dacă vă uitați la II 

Bugetul instituțiilor publice  este vorba de cultură, recreere și religie cheltuieli de 

capital  + 70 mii de lei pentru Clubul Sportiv Municipal. Cam acestea sunt 

modificările. Și mai are domnul viceprimar Pleșa.”  

   Pleșa Gabriel: ”Un amendament la lista cu unitățile de cult. Mai avem o 

cerere și aș vrea  să o aprobăm și Biserica Căminul pentru persoane vârstnice. A 

fost o scăpare.” 

   Teofila Țîr: ”Nu a fost solicitare.” 

   Pleșa Gabriel: ”5000 de lei.” 

   Teofila Țîr: ”Va trebui să modificăm și proiectul. Mai trebuie introdus 

articolul 3 cu modifică lista unităților de cult.” 

  Hașa Cătălin: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru aprobare 

împreună cu amendamentele propuse?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul împreună cu amendamentele a fost votat cu 18 

voturi pentru.” 

 

       S-a adoptat Hotărârea nr. 145/2018  

 

 

  2. Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul I anul 

2018 al Municipiului Alba Iulia  

  Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul 

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

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

   Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

   Teofila Țîr: ”Dacă dumneavoastră aveți întrebări? V-am redat toate datele.” 

   Hașa Cătălin: ” Dacă sunt întrebări?  Nu sunt. Supun la vot aprobarea 

acestui proiect. Cine este pentru?” 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea  146/2018 

  

   3. Suplimentarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia la 

Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2017 

   Se dă cuvântul domnului Călin Sunzuiană care prezintă proiectul de 



 

 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul 

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

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

   Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Călin Sunzuiană: ”Suma este de 155946. Vine în completarea celei aprobate   

prin HCL nr. 2/2017. Ca urmare a definitivării bugetului de venituri și cheltuieli    

s-a constatat  un deficit cu suma care este propusă.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea acestui proiect. 

Cine este pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13  voturi pentru și 7 abțineri 

Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian, Bunea Ioan Iulian, Vasile Crișan, Clepan 

Dimitrie, Bumbu Nicolae, Medrea Bogdan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  147/2018 

 

  4. Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 

  Se dă cuvântul domnului Călin Badiu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul 

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

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Călin Badiu: ”Este vorba de indexarea impozitelor și taxelor locale pentru 

anul 2019 în conformitate cu art. 491 din codul fiscal. Consiliul local trebuie să 

aprobe până la data de 30 aprilie indexarea impozitelor și taxelor locale ținând cont 

de rata inflației. Ca urmare, a fost făcută  adresă la Ministerul finanțelor și ni s-a 

comunicat o rată a inflației  pentru 2017 care se aplică pentru 2018 de 1,34%. Ca 

urmare,  propun aprobarea conform răspunsului Ministerului finanțelor, indexarea 

impozitelor și taxelor locale  cu 1,34, aplicabile cu data de 1 ianuarie 2019. 

Menționez că sumele finale vor fi prevăzute  în hotărârea din decembrie a anului 

curent pentru că în mod sigur până la data la care se va da acea hotărâre  vor fi 

modificări ale codului fiscal  și vor fi unele sume  care vor fi irelevante  dacă le 

făceam noi.” 

  Pleșa Gabriel: ”Domnul director! Se poate modifica și coeficientul acesta?” 

  Călin Badiu: ”Nu. Acesta este obligatoriu la toate consiliile locale. Noi 

putem aproba majorarea. Ori cu siguranță vor fi unele modificări ale codului fiscal 

care până în decembrie vor fi implementate. În ședința din decembrie. Acestea sunt 

obligatorii.” 

  Hașa Cătălin: ”Alte intervenții?” 

 Medrea Bogdan: ”O întrebare. Văd că anul trecut s-a mers pe cote destul de 



 

 

mari  de impozitare. Puteam să mergem pe planul de  a reduce cu 1,3%  și majorare 

pe total cu acea sumă?” 

 Călin Badiu: ”Nu. Deci, este obligatoriu.” 

  Medrea Bogdan: ”Am înțeles. Dar puteam să mergem pe o diminuare astfel 

încât  să dăm zero pe zero.” 

  Călin Badiu: ”Aproximativ marea majoritate a impozitelor sunt la cotele 

minime aprobate de lege. Doar la terenuri sunt undeva la jumătate. Celelalte sunt la 

cotele minime.” 

  Mircea Hava: ”Numai ceva să spun. Asta ne mai trebuie! Eu ce vreau să vă 

spun? Pentru 2019 trebuie să ne gândim foarte bine  la ce se impozitează. Anul 

acesta avem aproape 30 de milioane de roni minus. Deocamdată stăm și ne uităm 

unii la alții! Nimeni nu ne spune nimic! Atât avem! Și știți foarte bine lucrul acesta! 

Cu toate că avem 43% din impozitul global! Înmulțind și împărțind  și făcând tot 

ce e regulă de trei simplă văd că rămânem tot cu 51 milioane  pe care ni le dă! 

Acum ni le dă! Acum nu le mai luăm direct! Că nu le luăm! Nu le dau oamenii 

direct ci ni le dă guvernul! Banii se duc acolo! De acolo ne vin cotele  care sunt 

total, total, total micșorate! Doamna Teofila se ocupă  și ne poate spune cu cât au 

scăzut! Avem o mare problemă să știți! E vorba de 30 milioane care intrau în 

dezvoltare! Pentru că știți prea bine! Bugetul s-a închis așa cum am putut! 30 

milioane de ron! Să fie 29! Hai! Nu știu cum ne vom închide până la sfârșitul 

anului! Eu de ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că acum caut împreună cu 

avocații să vedem  cum dăm în judecată guvernul, legea să o modificăm! Pentru că 

acești bani care sunt drepturile noastre! Drepturile orașului să rămână! Nimeni nu 

poate să diminueze bugetul! Și acesta este lege organică! Decât dându-ți altă sursă! 

Altă sursă nu s-a dat decât o minciună cu 18 lei, cinci milioane, știți chestia aia de 

care nu știe nimeni! Nu avem ce face decât să mai așteptăm o lună și în iunie o să 

pornim acțiune pentru că nu avem ce face! În mod normal această acțiune ar trebui 

să o facă avocatul poporului! Sau să o facă altcineva care poate să facă plângere la 

curte! Noi nu putem să facem plângere la curte! Pentru că asta e! Sunt banii 

orașului! Banii orașului care au fost ciordiți! Și ăsta este termenul  chiar dacă 

suntem în ședință de consiliu și se transmite! Au fost luați cu japca! Și toată lumea 

a stat cu ochii la soare! Eu v-am spus lucrurile acestea ca să știți pentru că o să vă 

informeze. O să vă aduc și hotărârea și tot, tot, tot! Nu avem ce face! Angajăm 

avocat! Poate ajută dumnezeu să spargem și noi gheața în România  să se 

pornească tăvălugul!” 

  Mircea Trifu: ”Vreau să fac un mic comentariu care nu are legătură  atât cu 

subiectul. Dar zicea domnul Primar. Aș vrea să fie înțeles bine, nu greșit  în sensul 

în care  nu vreau să fiu interpretat ca și avocat al guvernului. Am auzit  de mai 

multe ori prin vocea domnului Primar  ideea că acești bani au fost ciordiți, furați, 

diferite termene de către guvern! Bani ai orașului! Și pe bună dreptate consider că  

partea a doua sunt într-adevăr bani ai orașului.  Dar să nu uităm că bani ai orașului 

decurg  și din acea prezentare care se face anual cu numărul de străzi, cu numărul 

de locuitori. Și ar fi bine să ne gândim și la faptul că primim acei bani în urma unei 



 

 

raportări  ca să zic așa în care venim să spunem că Alba-Iulia  are un anumit număr 

de străzi publice și o anumită lungime. Și ulterior, după cum știți, în 2018  a prins 

mult prea puțini bani pentru infrastructură invocând ba că sunt străzi private, ba că 

alte motive. Deci, ar fi bine să fim echilibrați, să zic eu, în ceea ce privește 

distribuția banilor  și noi către străzi, așa cum pretindem că ni se cuvin banii de 

fapt. Mulțumesc!” 

  Mircea Hava: ”Domnule președinte! Suntem într-o gravă eroare! Nu primim 

nici un ban! Domnilor consilieri! Puneți mâna pe carte, domnule! Uite că doamna 

râde! Toată lumea râde! Noi nu primim nici un ban nici în funcție de numărul de 

străzi, nici în funcție de populație! Acesta este impozitul pe venit! Deci, fiecare 

dintre dumneavoastră are un impozit  și parte, 43% din acest impozit vine la oraș! 

De asta discutăm! Nu primim nimic și nu am primit nimic! De când sunt eu aici nu 

am primit nimic! Poate cine știe! V-o fi trimis dumneavoastră! Iar chestia cu 

avocatul guvernului este foarte clară! Nu vă supărați! Iertați-mă că m-am enervat! 

Dar atâta, atâta, atâta dezinformare! Cum poți domnule să vorbești în față 

indiferent că sunt 2 – 3! Dar în fața colegilor consilieri, în fața directorilor să spui 

că noi primim bani în funcție de case, de oameni, străzi, de cutare!” 

  Mircea Trifu: ”Eu acum ar trebui să cer dreptul la replică!” 

  Mircea Hava: ”Ce să mai ceri?” 

 Mircea Trifu: ”Nu este deloc ridicol! Ridicol este ceea ce ați spus 

dumneavoastră!” 

 Mircea Hava: ”Eu am spus că este ridicol! Nu dumneavoastră!” 

  Mircea Trifu: ”Ridicol este ceea ce ați spus dumneavoastră din punctul meu 

de vedere! Nu ce am spus eu! Știți foarte bine că funcție de asta se calculează  

bugetul  și se ține cont evident, că altfel ar primi  și Teiușul la fel de mulți bani!” 

 Mircea Hava: ”Domnule consilier! Vă rog frumos! Oricând stau de vorbă cu 

dumneavoastră, cu doamna directoare! Cu cine vreți!  Nu primim nici un ban în 

funcție de așa ceva! Nu mai insistați pe chestiunea asta că vă spun cinstit! Vă faceți 

de ...  ca să nu mai zic! Deci, sunteți consilier local de cât timp sunteți! Ați votat 

bugetul sau nu ați votat bugetul! Nu puteți să spuneți lucrurile acestea, domnule! 

Pe cuvântul meu de onoare!” 

 Paul Voicu: ”Domnule Trifu! Îmi cer scuze!  Și eu și doamna Teofila și 

doamna Silvia vă punem articol de lege!” 

  Mircea Trifu: ”Și eu vă pun la dispoziție!” 

 Paul Voicu: ”Nu trebuie să ne puneți că lucrăm de peste 20 de ani cu asta și 

știm an de an ce se întâmplă! Nu vorbesc prostii! Haideți că pe noi ca politicieni nu 

ne credeți că este o chestiune din asta de presă! Puteți să veniți să verificați! Și nu 

numai la noi în Primărie! Ci la orice primărie! Toate funcționează pe aceeași lege!” 

  Hașa Cătălin: ”Haideți să depășim momentul! Discuții dacă mai sunt la 

subiect? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru? Cine se abține? 

Împotrivă?” 

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

Popescu Marius, Clepan Dimitrie, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian.” 
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  5. Neacordarea de facilitați fiscale unei persoane fizice 

       Se dă cuvântul domnului Călin Badiu  prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate. 

   Călin Badiu: ”Este vorba de doamna Remete Mireștean Anamaria care a 

solicitat scutirea de majorări de întârziere pentru plata impozitelor și taxelor locale 

datorate bugetului local. Dar din nu știu ce considerente în data de 30 martie 2018 

și-a achitat inclusiv majorările. Ca urmare, cererea a rămas fără subiect. Așa că 

propunem neacordarea acestei facilități.” 

 Hașa Cătălin: ”Sau retragere! Să îl retragem!” 

 Călin Badiu: ”Dacă și-a achitat a rămas fără obiect.” 

  Mircea Hava: ”Faceți-l cum trebuie! Să vă spună juriștii!” 

 Marcel Jeler: ”Dacă îl retragem, domnul Primar are calitatea.” 

 Mircea Hava: ”L-am retras!” 

 

   6. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular 

preuniversitar cu structurile arondate de pe raza municipiului Alba Iulia pentru 

anul școlar 2018 – 2019  

       Se dă cuvântul doamnei Andreea Giurgiu  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

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

copilului. 

   Popa Pavel: "Comisia a avizat parțial favorabil acest proiect de hotărâre."  

  Andreea Giurgiu: ”Inspectoratul Școlar Județean a revenit cu solicitarea  de 

a emite hotărârea cu privire la aprobarea rețelei pentru anul școlar 2018 – 2019. 

Ne-au retrimis și avizul favorabil. Este același ca și anul trecut.” 

  Mircea Hava: ”Ce?” 

  Andreea Giurgiu: ”Avizul.” 

  Mircea Hava: ”Școala de la Micești este?” 

  Andreea Giurgiu: ”Ei ne-au trimis avizul pentru școala gimnazială.” 

  Rodica Andronescu: ”Dacă îmi permiteți. În comisia de specialitate am 

acordat aviz parțial  acestei rețele școlare exceptând Liceul sportiv deoarece Școala 

Gimnazială Micești este structură a Liceului Sportiv. Dacă vă uitați în documentul 

trimis de Inspectoratul Școlar Județean, la structură apare Școala Gimnazială 

Micești. Dar pentru ciclul gimnazial nu există  plan de școlarizare în anul școlar 

2018 – 2019. Asta înseamnă că nu mai este gimnazială ci este numai școală 

primară. Ori noi nu am fost de acord cu acest lucru deoarece acest cartier este în 

dezvoltare și conform legii educației naționale în vigoare numărul de copii existent 

în această școală acoperă efectivele minimale. Prin urmare nu suntem de acord cu 

desființarea gimnaziului la Școala Gimnazială Micești. Și atunci am acordat aviz 



 

 

parțial favorabil. Aprobăm rețeaua școlară fără Liceul Sportiv.” 

  Pleșa Gabriel: ”Stimați colegi! Vă aduceți aminte acum doi ani de zile  au 

fost aceleași convulsii și aceleași probleme. Tot așa că se va închide școala. Același 

atac și îl spun exact așa cu conotațiile cuvântului  a Inspectoratului Școlar Județean 

Alba-Iulia atunci. Și am intervenit noi ca administrator  al clădirii și am zis nu. Știu 

că am fost prezent atunci  la o întâlnire la sala de sport. Același lucru se întâmplă și 

acum  dar cu clasele 5 – 8. Noi am arătat stimați colegi ca administrație locală că 

nu suntem de acord pentru că nu vedem motivele pentru care s-ar renunța la 

această școală în care s-au făcut investiții, în care dimensiunile claselor sunt 

perfecte pentru câți elevi sunt acum. Și atunci, nu vedem de ce să întrerupem 

acolo, mai ales că părinții și probabil  sunt reprezentanți aici care vor lua cuvântul 

au arătat că nu toți vor să ducă la Liceul Sportiv, să își permită acea navetă, să își 

lase copiii singuri.  Sunt o grămadă de probleme. Este o școală în care s-au făcut 

investit bani. Eu nu sunt de acord să întrerupem ciclul gimnazial.” 

  Mircea Hava: ”Acea școală a fost cumpărată de la proprietarul Peculea acum 

nu mai știu câți ani. În curtea școlii există sală de sport.  Anul acesta am preconizat 

niște investiții legate de curte să facem ce trebuie acolo. Nu știu dacă o să le facem. 

În fine. Nu asta este discuția. Discuția e legată de școală. Sunt elevi pentru fiecare 

clasă. Clasele chiar că sunt pentru câți elevi sunt. 12, 14 elevi. Pentru că sunt săli 

mai mici. Au tot ce le trebuie acolo. Au copii, au cadre didactice, au tot ce le 

trebuie. Nu înțeleg ce minte poate să aibă cineva să mai aducă încă 150 de copii în 

aglomerația imensă din Alba-Iulia. Normal că acești copii vor veni la Școala 8 și la 

școlile din partea aceea pentru că sunt cel mai aproape de Micești. Nu o să îi ducă 

la școală la Partoș! Nu înțeleg domnule ce minte poate să aibă cineva! Și nu înțeleg 

de ce o face! Nu au destui bani? Vor să dea afară profesori, vor să facă nu știu ce? 

Nu știu! Dar vă spun! Noi o să facem o adresă la Ministerul Învățământului. Avizul 

nu îl primește de la noi  nici să stea în cap Inspectoratul! Și am închis discuția! Nu 

că au venit 5 – 6 părinți aici! Nu putem să facem lucrurile acestea, domnule! 

Orașul  a transpirat mult ca să răscumpere, ca să construiască acolo, ca să facă 

ceva într-o zonă și într-un cartier care se dezvoltă! Se dezvoltă, se dezvoltă! Sunt 

case! Nu toți vin la Alba-Iulia! Sunt care rămân acolo  pentru că și acolo se poate 

face școală! Asta cred că trebuie să fie discuția  și ăsta trebuie să fie interesul 

Inspectoratului ca peste tot să se facă școală! Să nu discutăm de profesori de nota 

10 și de profesori de nota 7! Ei discută! Nu noi! Toți trebuie să fie de nota 10! Și 

toți copiii trebuie să se ducă la școală! Eu vă mulțumesc!” 

  Mircea Trifu: ”Aș vrea să spun câteva cuvinte în legătură cu acest subiect. În 

urmă cu două ședințe, din câte îmi aduc aminte a fost inițiat un proiect tocmai în 

sensul  de a închide școala chiar de domnul Primar știu. Și am votat toți împotriva 

acestei idei.” 

  Rodica Andronescu: ”Nu e adevărat!” 

  Mircea Hava: ”Domnule președinte! Eu o să ies afară. Astea sunt minciuni 

cu nerușinare!” 

  Mircea Trifu: ”Domnule Primar! Pot să îmi continui?” 



 

 

  Mircea Hava: ”Poți să vorbești ce vrei! Faceți consiliu de râs!” 

  Mircea Trifu: ”Consiliu se face cu dumneavoastră de râs și creați această 

dispută! Eu îmi aduc aminte că în urmă cu două ședințe  am avut pe masă acest 

proiect cu aceste discuții. Și s-a discutat foarte amplu.” 

  Rodica Andronescu: ”Tot Inspectoratul Școlar ne-a cerut, domnule 

consilier!” 

  Mircea Trifu: ”Dacă îmi permiteți! Legea 215 spune foarte clar  că doar 

primarul și consilierii locali pot iniția proiecte. Inspectoratul Școlar Județean nu 

putea să inițieze un asemenea proiect. El a fost pe masa consiliului local și am 

votat împotriva acestui proiect. Acum dați-mi voie să termin că e chiar foarte 

simplu. Nu trebuie să fiu acuzat de nimic. Îmi țin speach-ul în care se poate spune 

orice. Vreau să spun faptul că dacă domnul Primar ar fi avut răbdare să fac această 

completare sunt convins că, mai ales că împreună cu colegul Niculiță ne-am 

deplasat așa cum v-am spus și atunci la Școala din Micești cât și la Liceul Sportiv 

unde domnul director ne-a făcut o informare și am avut o discuție foarte 

constructivă împreună, în sensul în care trebuie găsită  o soluție, deoarece domnul 

director  ne spunea că legea e de așa natură  încât nu se vor putea găsi resurse 

financiare datorate acelui algoritm nou de salarizare. Și cu toate acestea am votat 

împotriva acestei idei. Foarte bine am făcut! Vroiam să punctez faptul, așa cum am 

punctat și atunci,  că această școală generală a fost o casă naționalizată  în primă 

fază, ulterior într-adevăr cumpărată, care nu corespunde în nici un fel  condițiilor 

în care desfășoară elevii cursurile. Și asta o pot confirma toți care pentru acest 

motiv și-au dat copiii la Alba-Iulia. 

  În altă ordine de idei, sunt foarte multe familii  din acest cartier cu cea mai 

mare dezvoltare din Alba-Iulia, Alba Iulia – Micești de fapt care pur și simplu vin 

cu copiii la școală și nu pot să fie opriți legal  să își dea copiii la ce școală vor ei. Și 

atunci, soluția reală pentru povestea aceasta  ar fi de fapt să ne gândim serios să 

găsim un loc unde să construim o școală. O școală reală cu locuri  pentru că acel 

cartier după cum vedeți în fiecare lună votăm PUZ-uri  pentru construcția a sute și 

chiar mii  de locuințe în zonă.  Cartierul respectiv crește ca număr de locuitori și eu 

sunt convins  că trebuie găsită o soluție în sensul acesta.” 

  Pocol Dorin: ”Problema e că părinții tot la Școala nr. 7 o să își ducă copiii!” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Inspectoratul Școlar Județean  solicită Consiliului 

local  aprobarea rețelei școlare. Colegul Mircea Trifu este într-o eroare  cu acest 

proiect. Deci, ce am avut noi data trecută  în consiliu acel proiect  era o solictare a 

Inspectoratului Școlar Județean  în care apărea rețeaua școlară  la fel ca și acum. 

Datorită faptului că școala din Micești era desființată, de aceea noi am vrut să le 

dăm avizul pe acea rețea școlară. Nu are nici o legătură cu Primarul, cu inițiativa 

primarului. A fost o solicitare a Inspectoratului. Acum ei au revenit. Și pentru că 

noi  ne menținem opoziția de desființare a ciclului gimnazial de la Școala din 

Micești, ne dăm avizul pe rețeaua școlară a municipiului. Nu are nimic împotriva 

existenței Școlii nr. 1, Școlii nr. 3, Liceului HCC, Școala Mihai Eminescu. Dar nu 

suntem de acord  cu funcționarea în această structură a Liceului Sportiv. Și de 



 

 

aceea suntem de acord parțial  cu întreaga rețea școlară mai puțin  Liceul Sportiv. 

Deci, aceasta este de fapt situația. Atât am vrut să vă spun ca să lămurim lucrurile 

că sunt aici niște părinți  și poate cred că ceea ce spune colegul Trifu este 

adevărat.” 

  dl. Remete Dan Daniel: ”Bună ziua. Mă numesc Remete Dan Daniel. Sunt 

împreună cu câțiva dintre părinții din Micești aici. Vreau să mulțumesc la toți 

susținătorii care sunt de partea noastră. Pentru că am văzut o mare susținere. Am 

avut foarte multe întrebări pe care le-ați enunțat dumneavoastră aici deja. Dar încă 

un lucru care aș vrea să îl aduc la cunoștință este că domnul Nicușor,  domnul 

director de la liceu vorbește despre desființarea și a claselor primare. Pentru că o 

doamnă  învățătoare care s-a mutat de la Ciugud și a primit post la Micești  ne-a 

spus că nu are la cine să predea anul viitor pentru că părinții or să își ducă copiii pe 

pe clasele 5 – 6 la Alba, o să își ducă și copiii cei mici și nu o să aibă la cine să 

predea. Și din cauza la o asemenea afirmație pe care a făcut-o  și la faptul că 

clasele 5 – 8 au rămas fără plan de școlarizare noi am luat atitudine, am mers mai 

departe, am dat în instanță și căutăm cumva răspunsul.  Nu am știut și țin să vă 

mulțumim foarte mult  la cei care ne susțin. Și nu am crezut că avem susținere din 

partea Primăriei. Exclus. Nu știu dacă domnul e de la roșu sau nu dar sunt foarte 

dezamăgit! Să știți, pentru că împreună cu domnul Nicușor  cred că au un plan 

destul de diabolic, să folosesc așa,  pentru că urmăresc ceva. Din punctul nostru de 

vedere, al părinților pentru că reprezint 120 de copii cu părinți în spatele lor, 240 

de părinți care avem o grămadă de întrebări. La mulți dintre ei le mulțumesc, la 

doamnqa că mi-a răspuns, mulțumesc domnului Gabi că mi-a răspuns și 

mulțumesc că am văzut că este susținere din partea Consiliului local și din partea 

Primăriei. Și suntem foarte fericiți  și putem să mergem acasă cu inima împăcată 

că nu pot să facă alții ceea ce vor. Și am vrea ca să ne susțineți mai departe  și vrem 

ca să venim să vă mai căutăm  și să vă întrebăm  ce vreți să faceți mai departe. 

Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult!” 

  Clepan Dimitrie: ”Vreu să îi răspund și eu la domnul. Fac parte din roșu așa 

cum ați spus și am votat și noi împotriva închiderii școlii dumneavoastră în ședința 

trecută. Ca să știți. Și chiar am fost  unul dintre susținători.” 

  Dl. Remete Dan Daniel: ”Am făcut plângere la minister, la Inspectorat. Și nu 

am primit un răspuns favorabil de la Inspectoratul Școlar care știți cine îl conduce 

acolo, de la minister care știți! Eu nu sunt împreună cu dumneavoastră aici  pentru 

că am altă meserie. Dar vorbesc despre ceea ce am primit ca și răspuns.” 

  Clepan Dimitrie: ”Eu v-am explicat ce am votat noi în Consiliul loca. Ca să 

știți să nu fiți într-o eroare.” 

  Pocol Dorin: ”Vreau să fac o precizare. Colegul nostru Mircea nu e nici 

roșu, nici verde. El e împotriva oricui, împotriva noastră a tuturor! Ca să știți!” 

    

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel. 
 

  Mircea Trifu: ”Și eu aș vrea să fac o precizare. Că așa cum spunea colegul! 



 

 

Trebuie să îi dau drept la replică la domnul Pocol! Domnul Pocol, așa cum spunea 

un coleg,  din aparatul de specialitate deși vorbește de fiecare dată pe înțeles, el nu 

poate fi priceput!  Ca și toți colegii, eu am fost cel care am susținut! Deci, dragul 

meu! Deși vorbești pe înțeles, eu nu te pot pricepe!” 

  Bumbu Nicolae: ”Vreau să îi dau și eu domnului un răspuns făcând parte 

dintre cei de culoare roșie că am fost unul dintre cei  care am vizitat școala 

respectivă împreună cu colegul Mircea Trifu și am fost împotriva desființării 

acestei școli. Apropo de culoarea roșie!” 

  Mircea Hava:  ”Noi facem o scrisoare la onor guvernul. Noi, Primăria.” 

  Bumbu Nicolae: ”Să ne gândim la o sumă prin care să ajutăm școala 

respectivă pentru renovare.” 

  Mircea Hava: ”Pentru a construi o școală trebuie rețeaua crescută! Asta este 

legea! Inspectoratul Școlar Județean trebuie să crească rețeaua!”  

  Hașa Cătălin: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect cu avizul parțial. Cine 

este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul  cu amendamentul au fost votate cu 19 voturi 

pentru.” 
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 Revina în sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel. 
 

  7. Participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de lider de parteneriat în 

cadrul proiectului City branding strategies & smart city technologies – City-as-

a-Startup, finanțat prin Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele 

de transfer 

        Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

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

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

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

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

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Nicolaie Moldovan: ”Este un proiect care se desfăşoară  în două faze. O fază 

scurtă de şase luni pentru care vă solicităm aprobarea  prin acest proiect pentru 

participarea Primăriei în calitate de lider de parteneriat asociată cu două 

municipalităţi. Scopul acestei prime faze de şase luni este pregătirea unei 



 

 

continuări într-o fază doi de 24 de luni de implementare. Bugetul nu este deosebit 

de mare. Dacă aţi observat, partea care revine nerambursabilă  municipiului în total 

este de 46520  de euro.  O particularitate a acestui proiect pe care vreau să o 

subliniez şi de întâietate a a cestui proiect  fiind pentru prima dată când Primăria  

câştigă direct un parteneriat.” 

  Mircea Trifu: „O să votez împotriva acestui proiect. O să vă spun şi 

motivul.” 

  Haşa Cătălin: „Nu trebuie motivat. Votul nu trebuie motivat.” 

  Mircea Trifu: „Eu zic că trebuie că de aceea suntem în Consiliul local! Şi 

cred că nu este necesar să îmi indicaţi cum să mă exprim în şedinţa de consiliu! 

Am avut în întâlnirea de vineri în comisia juridică şi am pus câteva întrebări vis a 

vis de genul acesta de proiecte. Este de admirat munca depusă  aici şi bineînţeles  

poate că s-a câştigat printr-o aceeaşi poziţie  proiectul respectiv. Ceea ce mi se pare 

mie puţin exagerat este faptul că acest gen de proiecte sau de activităţi consumă 

foarte multă energie şi timp chiar dacă mulţi din bani sunt recuperaţi. În condiţiile 

în care vedeţi că avem nouă persoane manager de proiect, manager financiar, 

expert financiar, expert local, coordonator local care intră în proiectul acesta şi 

beneficiază  de nişte salarii destul de consistente şi cetăţenii de multe ori în 

Primărie se izbesc de foarte, foarte multte probleme pe fondul acesta al 

personalului acesta, care am înţeles că trebuie redus într-un final  pentru că nu mai 

face faţă bugetul local. Eu consider că în viitor această angajare a Primăriei în 

foarte multe proiecte de genul acesta din care decurg şi o serie de cheltuieli şi de 

activităţi şi energie consumată, nu mai văd echilibrul între această energie şi bani şi 

timp consumat şi avantajele pe care le are oraşul. Cred că mai bine ne-am consuma 

energia să promovăm obiectivele turistice din Alba-Iulia. Nu se vorbeşte atât 

despre biblioteca Bathianeum cât vorbim despre brandul de oraş. Poate vrem să 

reinventăm o altă identitate a acestui oraş care a fost câştigată acum sute de ani. 

Acesta este punctul meu de vedere. Fac un apel să nu mai primesc replici din astea 

ironice că nu văd nici un sens. V-am spus punctul meu de vedere cu privire la 

cheltuirea banilor şi atâta tot.” 

  Nicolaie Moldovan: „Vreau să fac o precizare. Nu o să fiu ironic că nu dau 

asemenea replici în şedinşa de consiliu. Unu. Autorii acestui brand în general 

scriitori de proiecte de finanţare nerambursabile sunt tineri. Sunt patru la număr 

care au scris această cerere de finanţare. Lucrează de 5 – 6 ani de zile pentru 

Primărie mulţi dintre ei. Alţii de mai puţin. Şi este o primă experienţă importantă. 

În egală măsură, aceşti patru tineri au participat şi deja  scriu şi proiectele cu 

finanţare nerambursabilă de milioane de euro ale Primăriei municipiului Alba-Iulia  

unde cheltuielile de salarizare sunt neeligibile. Este un foarte bun argument ca 

orice anhajat al Primăriei să fie implicat în orice demers care le sporeşte  o 

competenţă sau mai multe.  Din cei patru care au scris cererea de finanţare este un 

angajat pe perioadă determinată. Ceilalţi trei lucrează pe perioadă determinată.  

 Legat de chestiunea de promovare vă mulţumesc pentru mingea ridicată la 

fileu. Să ştiţi că baza acestui proiect reprezintă un alt proiect în care Primăria a fost 



 

 

partener. Tot un proiect finanţat prin Urbact. Este vorba de Citz Logo.Un proiect 

care s-a încheiat în 2015 parcă şi în interiorul căruia Primăria Alba-Iulia  şi-a creat 

un site  „visitalbaiulia.com”, manualul de brand, aplicaţia visit Alba-Iulia, contul 

de instagram şi blogul de turism viziteazăalbaiulia.ro. Ca atare, un element de 

interes pentru noi a fost  a fost de a fi prezenţi în acest proiect sunt câteva lucruri 

pe care cred că s-ar bucura oraşul şi cei care ne-ar vizita oraşul dacă am reuşi să le 

implementăm într-o manieră cât se poate de potrivită.” 

      Hașa Cătălin: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru? 

Abțineri? Voturi împotrivă?” 

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

împotrivă Mircea Trifu.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea  150/2018 

 

  8. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Alba Iulia  

      Se dă cuvântul doamnei Maria Molodeț  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

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

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

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

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

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

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Maria Molodeț: ”Este vorba de transformarea unui post funcţie publică de 

execuţie de consilier grad superior în funcţie publică de execuţie  consilier grad 

profesional principal începând cu data de 1 mai 2018 la Direcţia venituri.” 

      Hașa Cătălin: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru? 

Abțineri? Voturi împotrivă?” 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea  151/2018 

 

   

   9. Modificarea Hotărârii nr. 406/2015 a Consiliului local privind 

asocierea dintre Municipiul Alba Iulia  prin Direcția de Asistență Socială Alba 

Iulia și  Asociaţia Non-Guvernamentală Maria Beatrice Alba Iulia și  încheierea 

Contractului de acordare de servicii sociale  privind susținerea financiară a 



 

 

Centrului de recuperare  în regim de zi pentru copii cu dizabilităţi „Prietenii 

Mariei Beatrice” 

    Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

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

copilului. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 

  Părăsesc sala de ședință domnii consilieri Medrea Bogdan, Raul Sebastian 

Tudorașcu. 
 

  Delia Cristescu: ”Ca urmare a reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială a 

trebuit să ne refacem câteva acte printre care şi proiectul nr. 9, 10 şi 11, prin care 

schimbăm autoritatea contractantă. Adică, până acum era municipiul Alba-Iulia 

prin direcţie  pe codul fiscal al Primăriei. Acum nu facem decât să schimbăm în 

contracte. Şi le aveţi ataşate. Este  cu cei trei furnizori de servicii sociale Maria 

Beatrice, Acas şi Filantropia.” 

      Hașa Cătălin: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru? 

Abțineri? Voturi împotrivă?” 

   „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  18 voturi pentru.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea  152/2018 

 

 

  10. Modificarea Hotărârii nr. 408/2015 a Consiliului local privind 

asocierea dintre Municipiul Alba Iulia  prin Direcția de Asistență Socială Alba 

Iulia și Asociaţia Filantropia Ortodoxă  Alba Iulia pentru susținerea financiară a 

Centrului de servicii acordate în comunitate Sf. Meletie Alba Iulia 

    Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

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

copilului. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Alin Ignat: ”Nu particip la vot.” 

      Hașa Cătălin: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru? 

Abțineri? Voturi împotrivă?” 

    „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  17 voturi pentru și o abținere 

Alin Ignat.” 



 

 

 

   S-a adoptat Hotărârea  153/2018 

    

 11. Modificarea Hotărârii nr. 405/2015 a Consiliului local privind 

asocierea dintre Municipiul Alba Iulia  prin Direcția de Asistență Socială Alba 

Iulia și Asociaţia pentru Consiliere și Asistență Specializată ACAS Alba Iulia și 

încheierea Contractului de acordare de servicii sociale pentru susținerea 

financiară a Centrului pentru Copii cu dizabilități multiple Alba Iulia 

 Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

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

copilului. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

      Hașa Cătălin: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru? 

Abțineri? Voturi împotrivă?” 

    „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  18 voturi pentru.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea  154/2018 

 

  12. Cheltuirea  sumei de până la 50.000 lei din bugetul local, capitol 

Asistență Socială, pentru organizarea evenimentului de sărbătorire a cuplurilor 

care împlinesc 50 de ani de căsătorie 

  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

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

copilului. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Alin Ignat: ”Nu particip la vot.” 

  Delia Cristescu: ”Vă propun, aşa cum şi până acum am avut proiecte prin 

care am alocat anual o sumă de bani pentru organizarea nunţii de aur, acum trebuie 

să cerem voie să ne lăsaţi să îi şi cheltuim. Şi acest proiect sună aşa: aprobă anual 

cheltuirea.” 

      Hașa Cătălin: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru? 

Abțineri? Voturi împotrivă?” 

    „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  18 voturi pentru.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea  155/2018 



 

 

 

 Revin în sala de ședință domnii consilieri Raul Sebastian Tudorașcu și 

Medrea Bogdan. 

 

 13. Stabilirea condițiilor de prelungire a contractelor de închiriere pentru 

locuințele sociale 

   Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

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

copilului. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Delia Cristescu: ”În anul 2013 a fost repartizată o scară de locuinţe sociale 

de pe Marcus Aurelius. Sub stadion. În 17 mai  expiră aceste contracte de 

închiriere. Şi conform legii, noi  putem să punem anumite condiţii pentru 

prelungirea sau neprelungirea acestor contracte de închiriere. Noi am făcut câteva 

verificări şi o monitorizare în teren  din mai multe puncte de vedere a chiriaşilor 

iar ceea ce am găsit în teren le-am transformat în condiţionări pe care le-am trecut 

în articolul 1: propunem să nu se mai prelungească sau să se prelungească. Aici 

precizez că punctele a, b, c şi d sunt din lege. Iar începând cu punctul e sunt de la 

noi. Le-am discutat şi în comisie şi dacă doriţi le reluăm aici punct cu punct. Dacă 

îmi permiteţi, ce am discutat în comisie a fost la punctul 2. De asemenea, perioada 

contractării nu mai este cinci ani. Iniţial am propus-o un an.  Pe urmă ne-am referit 

la doi. La doi totuşi noi am dori să rămânem pe un an. Şi atunci, dacă şi 

dumneavoastră sunteţi de acord  să prelungim contractele din an în an, să îmi daţi 

voie să corectez punctul 2. Şi mai am o simplă observaţie. Aş dori, şi este din 

neglijenţa noastră, la punctul d adeverinţă de la asociaţia de proprietari sau chiriaşi, 

să adaug de la Direcţia venituri  că sunt la zi cu plata faţă de bugetul local.” 

  Pocol Dorin: „Vreau să întreb: sunt cele trei blocuri de sub stadion?” 

  Delia Cristescu: „Expiră anul acesta A1 şi A2.” 

  Pocol Dorin: „Când am fost cu domnul Crişan să le recepţionăm am 

constatat nişte modificări la balcoane, la apartamente. Sunt permise?” 

  Pleşa Gabriel: „Fără acordul nostru nu!” 

  Pocol Dorin: „Este prevăzut ca şi condiţie în contractul de închiriere?” 

  Delia Cristescu: „În contract cred că e.” 

  Pocol Dorin: „Şi ce se întâmplă dacă o familie îşi modifică?” 

  Mihai Pripon: „În cazul în care se fac modificări fără acordul nostru i se 

poate rezilia contractul  şi poate fi obligat ca pe cheltuiala lui să refacă locuinţa la 

starea iniţială.”  

  Pocol Dorin: „Există vreo persoană care trebuie să verifice acest lucru? Atât 

am vrut să întreb. Ce era evivent! Blocurile au nişte iluminatoare. Ele erau 



 

 

acoperite cu saci. Ei au luat chestiile alea şi le-au pus în balcon.” 

  Pleşa Gabriel: „La unii le-am atras atenţia. Le-am făcut hârtie.” 

  Pocol Dorin: „Nu trebuie să închidem ochii la nimic.” 

      Hașa Cătălin: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru? 

Abțineri? Voturi împotrivă?” 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea  156/2018  
 

 

  14. Darea în folosinta gratuita catre asociatia GRUPUL DE ACȚIUNE 

LOCALA Alba Iulia Incluziva, a unui spatiu functional incluzand birou, sala 

sedinta si un grup sanitar cu o suprafata de 137 mp, imobil situat in Alba Iulia, 

str. Tudor Vladimirescu, nr. 39 

  Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de 

hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură. 

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

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia." 

  Silvia Moldovan: ”Spaţiul este situat în incinta Colegiului Dorin Pavel.” 

 Hașa Cătălin: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?” 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea  157/2018 

 

  15. Aprobarea documentației tehnico economice, faza DALI și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului ”Creșterea eficienție 

energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Alba Iulia, lot 2 – bloc G3, 

G4” - proiectul este retras de pe ordinea de zi 
 

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

 Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 

LOCUINȚE COLECTIVE – MODIFICARE REGLEMENTĂRI 

URBANISTICE – REGIM ÎNĂLȚIME APROBAT CU HCL 207 art. 9 din 

30.06.2015, ALBA IULIA, STR. TÂRGULUI, NR. 10, solicitant SC 

PROINSTAL SRL”, conform planului de situație anexat 

  Se dă cuvântul d-lui Alex Romaniţan 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.” 

  Alex Romaniţan: ”Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 

LOCUINȚE COLECTIVE – MODIFICARE REGLEMENTĂRI 

URBANISTICE. Trebuie să menționez  că, după cum se vede, documentația a 

fost aprobată în 2015 având exact aceeași formă. Tot ce se modifică este un 

regim de înălțime de la P + E + M la P + 2. Din mansardă se face etaj. Asta e tot 

ce se modifică. Întrunește condițiile de avizare.” 

   Călin Hedviga: ”Întrunește platforma ecologică îngropată.” 

       Hașa Cătălin: „Supun la vot articolul 1. Cine este pentru avizare? 

Împotrivă? Abțineri?” 

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

  

  Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE DOUĂ 

TRONSOANE LOCUINȚE INȘIRUITE SEMICOLECTIVE (4+5) ȘI 

ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. FÂNTÂNELE, NR. 109, solicitant SC 

BRAVILA CONSTRUCT SRL”, conform planului de situație anexat, cu 

conditia ca la obtinerea autorizatie de construire să se prezinte platformele 

ecologice in varianta îngropata. 

   Se dă cuvântul d-lui Alex Romaniţan 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 cu condiții acest proiect de 

hotărâre.” 

  Alex Romaniţan: ”„CONSTRUIRE DOUĂ TRONSOANE LOCUINȚE 

INȘIRUITE SEMICOLECTIVE (4+5) ȘI ÎMPREJMUIRE.” 

  Pocol Dorin: ”Aici avem observație. 

  Alex Romanițan: ”Da. Situația propusă arată cam așa. Două tronsoane de 

patru și cinci locuințe cu respectarea reglementărilor urbanistice. Întrunește 

condițiile de aprobare. O condiție din proiect care am dori să rămână este ca la 

obținerea autorizației de construire să se prezinte platformele ecologice în 

varianta subterană.  Chiar și pentru acest proiect. Mai am niște observații de 

făcut. Am înaintat către dumneavoastră declarația a doi vecini Jude Oltean 

Cristina și Popa Iuliana. Pe partea de nord. Doamnele de aici. Declarațiile au 

fost depuse azi. Trebuie să precizez că în consultarea populației arhitectul 

menționează  că de la Popa Iuliana nu are cum să obțină declarație și notificări, 

aceasta refuzând verbal iar doamna Jude a dat dezacordul. Între timp s-au 

schimbat. Au dat un acord cu anumite condiții.” 



 

 

  Pocol Dorin: ”Și constructorul ce vrea să facă vis a vis de observațiile 

vecine? Aici am văzut niște poze.” 

  Alex Romanițan: ”Declarațiile au fost înregistrate cu o jumătate de oră 

înainte de ședință.” 

  Pocol Dorin: ”Poze în care arată că este distrusă fundația la gard din 

cauza lucrărilor!” 

  Alex Romanițan: ”Legal, la finalizarea lucrărilor  sunt obligați să aducă la 

starea inițială.” 

  Pocol Dorin: ”Dar nu urmărește nimeni să vadă dacă e făcut.” 

  Alex Romanițan: ”Aș vrea să mai menționez că pe partea de nord  se cere 

un taluz  ținând cont de diferența de nivel  de vreo 2 – 3 metri. Este obligatoriu. 

Dacă aveți întrebări?” 

  Hașa Cătălin: ”Să trecem la vot!” 

  Pocol Dorin: ”Eu aș propune având în vedere observațiile vecinilor  și 

ceea ce se întâmplă să aprobăm cu condiția respectivă.” 

  Alex romanițan: ”Vă rog să citiți cu atenție condițiile că nu știu dacă e 

relevant   să le aprobăm pe toate  care le-au pus doamnele. Că anumite condoiții 

nu pot fi îndeplinite  din punct de vedere urbanistic. De exemplu condiția a 

doua.” 

  Pocol Dorin: ”Aceea nu.” 

   Hașa Cătălin: „Supun la vot articolul 2. Cine este pentru aprobare  cu 

conditia ca la obtinerea autorizatie de construire să se prezinte platformele 

ecologice in varianta îngropata?” 

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

 

 

 Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE DOUĂ 

LOCUINȚE UNIFAMILIALE ÎN REGIM CUPLAT ȘI ÎMPREJMUIRE, 

ALBA IULIA, STR. DR. IOAN RAȚIU, NR. 20C, solicitant NEAMTU 

ALEXANDRU, NEAMTU DIANA BIANCA”, conform planului de situație 

anexat. 

   Se dă cuvântul d-lui Alex Romaniţan 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.” 

  Alex Romaniţan: „Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 

DOUĂ LOCUINȚE UNIFAMILIALE ÎN REGIM CUPLAT ȘI 

ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA. Situația existentă. Un teren în suprafață de 277 

mp. Se propun două locuințe cuplate cu acces separat. Întrunește condițiile.” 



 

 

  Hașa Cătălin: „Supun la vot articolul.  Cine este pentru aprobare? 

Împotrivă? Abțineri?” 

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

  

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Popescu Marius Ciprian. 
 

 

 Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 

SPĂLĂTORIE, VULCANIZARE, SERVICE AUTO, ÎMPREJMUIRE ȘI 

AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ, ALBA IULIA, ȘOSEAUA DE 

CENTURĂ, NR. 48C, solicitant OANCEA NICOLAE, OANCEA 

ANGELA”, conform planului de situație anexat. 

  Se dă cuvântul d-lui Alex Romaniţan 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.” 

  Alex Romaniţan: „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE, VULCANIZARE, 

SERVICE AUTO, ÎMPREJMUIRE ȘI AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ. 

Șoseaua de centură. Se propune o spălătorie. Îndeplinește condițiile. O 

volumetrie.” 

 Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru aprobarea  acestui articol? Împotrivă? Abțineri?” 

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

 

   

  Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 

ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI 

COMPLEMENTARE, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVIȚĂ, FN, 

solicitant SC MADINI INVESTITII SRL”, conform planului de situație 

anexat 

  Se dă cuvântul d-lui Alex Romaniţan 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.” 

  Alex Romaniţan: „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE 



 

 

COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ALBA IULIA. Acest 

proiect a fost avizat de către dumneavoastră luna trecută. Au îndeplinit 

condițiile. S-a completat documentația. Aici am o mică observație. Unul dintre 

vecini. O să vă citesc din raportul informării publicului dat de arhitect și de 

proiectant: din cei 10 vecini direcți ai proprietății studiate, nouă și-au manifestat 

acordul scris. Cel de al 10-lea vecin, SC Flips nu a dorit să semneze nici 

notificarea, nici declarația deoarece avtivitatea pe care acesta o desfășoară poate 

afecta liniștea viitorilor locatari. SC Flips a solicitat înștiințarea viitorilor 

locatari asupra activității sale pentru a nu genera conflicte ulterioare.” 

  Paul Voicu: ”Au fost și la mine și la doamna Geta și la doamna Hedviga. 

Am discutat cu dânsul.” 

  Călin Hedviga: ”Crede de cuviință că ar trebui să înștiințăm pe viitorii 

proprietari.” 

   

 Revine în sala de ședință domnul consilier Popescu Marius Ciprian. 

  

 Pocol Dorin: ”Păi nu o să știți cine sunt viitorii locatari!” 

  Paul Voicu: ”Cine cumpără se duce să vadă zona! Din punct de vedere 

legal nu poate să pună condiția aceasta! Nu există în lege!” 

 Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru aprobarea  acestui articol? Abțineri? Împotrivă?” 

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

 

 Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE ZONĂ DE 

LOCUINȚE ÎN ZONĂ MIXTĂ ÎN VEDEREA REALIZĂRII 

COMPLEXULUI TURISTIC ”HANUL CU BERZE”, ALBA IULIA, STR. 

REGIMENTUL V VÂNĂTORI, NR. 83-85, solicitant OANCEA 

NICOLAE, OANCEA ANGELA”, conform planului de situație anexat 

  Se dă cuvântul d-lui Alex Romaniţan 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.” 

  Alex Romaniţan: „La fel, documentație avizată luna trecută. Se dorește o 

extindere. Demolări cu extindere în mai multe etape. Îndeplinește 

reglementările urbanistice. Condițiile au fost îndeplinite.” 

 Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

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

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

 



 

 

  Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE ÎN 

INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE, ALBA 

IULIA, STR. DRÂMBARULUI, FN, solicitant MATES DUMITRU, MATES 

MARIA”, conform planului de situație anexat 

  Se dă cuvântul d-lui Alex Romaniţan 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.” 

  Alex Romaniţan: „La fel. Documentație avizată luna trecută. Suntem la 

limita intravilanului. Se dorește în două etape construirea unei hale. Este o linie 

care urmează să fie deviată. S-au început demersurile. Condiții îndeplinite.” 

 Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru aprobarea  acestui articol? Abțineri? Împotrivă?” 

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

 

 

 Art.8: Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism PUD de la art.2, 

art.3 și art.4 perioada de valabilitate de 3 ani. 

  Hașa Cătălin: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este pentru?” 

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

 

 Art.9: Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism PUZ de la art.5, 

art.6 și art.7 perioada de valabilitate până la aprobarea unei alte documentații de 

urbanism pe terenul reglementat. 

 Hașa Cătălin: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este pentru?” 

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

 

  Hașa Cătălin: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele. 

Cine este pentru aprobare?” 

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

pentru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  158/2018 

 

 Alex Romanițan: ”Avem la diverse o mică problemă. Am aprobat în 

februarie PUD construire hală depozitare materie primă la Ipec. Problema e că 

la câteva zile de la aprobare am înregistrat o declarație a vecinului de pe partea 

de est.  Ar trebui să aveți atașată declarația cu nr. 22008/05. 03. 2018. Cum a 



 

 

fost înregistrată după aprobarea acestei documentații, am dori să vă atragem 

atenția asupra acestui lucru dacă ne menținem sau nu hotărârea.” 

  Pocol Dorin: ”Dar care e motivul?” 

  Alex Romanițan: ”Aveți o declarație. Zice că nu e de acord deoarece 

reglementarea urbanistică afectează accesul  la teren.” 

  Mircea Hava: ”Și afectează?” 

 Alex Romanițan: ”E prevăzut pe latura de nord un drum de exploatare 

care poate fi folosit. Neamenajat. Acces legal este. Documentația în sine nu 

încurcă.” 

  Hașa Cătălin: ”Vă propun să trecem la vot. Menținerea hotărârii. Cine 

este pentru menținerea hotărârii? Cine este împotrivă? Abținere?” 

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

20 voturi pentru.” 

 

 Mircea Trifu: ”Am vrut să vă informez că am depus la domnul secretar al 

primărie cât și la Biroul urbanism un proiect pe care vreau să îl supun, să treacă 

cele 30 de zile și să reușesc luna viitoare să îl supunem atenției  consiliului 

local. El se referă la modificarea HCL nr. 92/2016 care are mai multe prevederi 

respectiv în raport cu numărul  de parcări aferent locuințelor noi ce urmează  să 

fie construite începând cu 1 ianuarie 2019. Evident, ca să putem discuta 

amendamentul  dacă sunteți curioși găsiți proiectul  la consultarea publică. Și vă 

cer sprijinul să construim acest proiect pentru că tocmai am aprobat chiar și 

acum în ședința de consiliu prin  PUD-ul acesta  cu vreo 9 – 10 clădiri. Și sunt 

niște modificări  care s-au făcut în majoritatea municipiilor   și nu fac decât să 

aducă un lucru pozitiv în domeniul urbanismului.” 

 

  17. Aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

 

  Părăsește sala de ședință domnul consilier Paul Voicu. 

 

   Mihai Pripon: ”Este vorba de două persoane care solicită să aprobați 

schimbul de locuințe.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru aprobare?” 

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

 



 

 

  S-a adoptat Hotărârea  159/2018 

 

   Revine în sala de ședință domnul consilier Paul Voicu.  

  18. Vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba 

Iulia, Piața Eroilor, nr.5 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Sandu Cornel Stelian: ”Nu particip la vot.” 

   Mihai Pripon: ”Aici este vorba de două parcele de teren. Una de 25 mp și 

una de 36 mp situate între  proprietăți private și Piața Eroilor care se doresc a fi 

achiziționate. Prețul de pornire  este conform evaluării  de 1586 euro cu TVA 

inclus respectiv 26 euro/mp cu TVA inclus.”  

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

  ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri 

Sandu Cornel Stelian, Vasile Crișan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  160/2018 

 

  Părăsește sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel. 
 

  19. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei 

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

Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, et.3, ap.31 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

   Mihai Pripon: ”Titulara contractului de închiriere  a solicitat să 

achiziționeze această locuință prin plata integrală a prețului  din surse proprii 

înainte de încheierea actului de vânzare-cumpărare.”  



 

 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  161/2018 

 

  Revine în sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel. 
 

  20. Intrarea Comunei Șugag ca și membru asociat al Regiei Autonome 

Ocolul Slvic Sebeș RA și aprobarea formei cadru a actului adițional la 

contractul de asociere precum și însușirea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Regiei publice locale de interes silvic  

  Se dă cuvântul domnului Popon Emil care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

   Popon Emil: „De când a luat ființă asocierea cu Ocolul Silvic alba-Iulia 

ne-am mărit suprafața, ne-am înmulțit de la 5000 ha la 10 mii aproape. Și 

comuna Șugag dorește să intre cu 1100 ha membru asociat. Și să-i dăm acordul 

pentru că este spre binele asociației.”  

  Mircea Hava: ”Eu fac o singură informare. Eu cred că maxim într-un an 

de zile toate pădurile private vor ajunge în acest ocol. Sper ca și cei din jur de 

aici o să treacă peste ”orgolii” ca să se afilieze la acest ocol.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

  ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere 

Mircea Trifu.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  162/2018 

 

  21. Parcelarea, introducerea în circuitul civil și înscrierea dreptului de 

proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat pentru imobilul situat în 

Alba Iulia, strada Traian 

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de 

hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 



 

 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  163/2018 

 

  22. Expertiza tehnică judiciară întocmită în Dosar nr. 8421/176/2017, 

aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia 

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de 

hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Pavel Nicolae: ”Aici este vorba de un imobil aparținând doamnei Bucur 

Maria de pe bulevardul 1 Decembrie pentru care se dorește rectificare de 

suprafață de la 375 mp la 510 mp.” 

 

  Părăsește sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu. 

  

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  164/2018 

 

  

  23. Însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar 

nr. 7122/176/2016 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de 

hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 



 

 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  165/2018 

 

 Revine în sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu. 
 

  24. Expertiza tehnică judiciară, întocmită în Dosar nr. 2050/176/2016, 

aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de 

hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Pavel Nicolae: ”Rectificare de suprafață.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

  ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere 

Popescu Marius Ciprian.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  166/2018 

 

 

  25. Expertiză tehnică extrajudiciară, întocmită în Dosar nr. 

1801/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de 

hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  



 

 

  Pavel Nicolae: ”Tot o rectificare de suprafață pe strada Primăverii.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  167/2018 

 

 

  26. Atribuirea în proprietatea solicitanțiilor, proprietari ai apartamentelor, 

terenul aferent locuinței în cotă indiviză 

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de 

hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  168/2018 

 

  

  27. Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai caselor 

particulare  

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de 

hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Pavel Nicolae: ”Sunt cei cu case particulare.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  169/2018 

 



 

 

  28. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra 

unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia , strada Parâng 

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de 

hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Pavel Nicolae: ”Aici este vorba de un domn Pavelean Ioan Gabriel  care a 

renunțat la proprietate în strada Parâng și trebuie să înscriem în domeniul privat 

al orașului.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  170/2018 

 

 

  29. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) 

situat în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 3  

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de 

hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  171/2018 

 

 30. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani  din bugetul 

local pe anul 2018 pentru Universitatea ”1 Decembrie 1919” Alba Iulia – 

Facultatea de Drept și Științe Sociale. 

  Se dă cuvântul doamnei Andreea Giurgiu care prezintă proiectul de 

hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

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



 

 

din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

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

copilului. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul 

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

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

   Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Andreea Giurgiu: ”Este vorba de o alocarea a sumei de până la 15 mii lei 

din bugetul local pentru o conferință internațională ce va celebra 25 de ani de 

învățământ juridic în Alba-Iulia.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Nu particip la vot.” 

  ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere 

Raul Sebastian Tudorașcu.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  172/2018 

 

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

Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din 

municipiul Alba-Iulia nr. 84441/2012. 

  Se dă cuvântul domnului Gabriel Armean care prezintă proiectul de 

hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

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

avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură.  

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Armean Gabriel: ”Este vorba de hotărârea din martie. Au fost niște erori 

apărute în anexa hotărârii. Și ca să corectăm eroarea respectivă referitoare la 

valoarea imobilului realizat prin investiție  și a valorii contractului trebuie să 

facem anularea HCL 110, respectiv aprobarea unei hotărâri noi. E vorba de 

strada Izvorului, barbu Catargiu și Nicolae Labiș.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

  ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere 

Medrea Bogdan.” 

 



 

 

  S-a adoptat Hotărârea  173/2018 

  

  32. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi. 

   Se dă cuvântul doamnei Călin Hedviga care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

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

copilului. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

   Călin Hedviga: ”Două denumiri de străzi avem. Floare de Colț și 

Răsăritului. Ieri am primit avizul de la Prefectură.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  174/2018 

 

   

   33. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii nr. 16/30. 01. 2018 

a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia. 

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

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

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

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

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

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Crina Dumitrescu: „Propunem îndreptarea unei erori materiale din 

regulament, îndreptarea erorii materiale strecurate în articolul 6 din anexa  care 

v-am spus, regulamentul de organizare şi funcţionare, în sensul că unitatea de 

management a proiectului  este compusă din persoane care sunt angajate în 

cadrul instituției și experți, numiți prin Dispoziția Primarului.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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



 

 

 

  S-a adoptat Hotărârea  175/2018 

 

 

   34. Proiect de hotărâre  privind îndreptarea erorii materiale  din 

cuprinsul Hotărârii nr. 458/2017 a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia 

privind modificarea  și completarea Hotărârii  nr. 357/2017 pentru administrarea 

Parcului Dendrologic dr. Ion Vlad. 

  Se dă cuvântul domnului Popon Emil  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

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

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  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." 

  Popon Emil: „În luna noiembrie când am stabilit valoarea  şi am fost de 

acord cu ea s-a omis la redactare a TVA-ului. Valoarea rămâne aceeaşi la care se 

adaugă TVA. La solicitarea serviciului contabilitate, TVA-ul este obligatoriu.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  176/2018 

 

 

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între 

Municipiul Alba-Iulia și SC Elearning & Software SRL Arad, în cadrul 

proiectului pilot ”Alba-Iulia Smart City 2018”. 

  Se dă cuvântul domnului Valentin Voinica  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

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

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

  Valentin Voinica: „E o soluţie pe care am încercat să o promovăm, având în 

vedere că e o soluţie de educaţie  şi nu mai avem mult până se termină anul acesta 

şcoala.  Compania E Learning and Software este din Arad şi este singura 

reprezentantă în România a platformei de învăţământ on line moodle. Ce se oferă 



 

 

prin acest parteneriat?  Două colegii din municipiul Alba-Iulia vor avea acces full 

la platformă. Asta înseamnă că toţi elevii, toţi profesorii vor putea pune on line într-

o singură platformă cursuri, teme, materiale ajutătoare. Proiectul pe cele două licee 

se va termina în 2019. Ce mai e desosebit la această platformă? Poate activa un 

editor on line special pentru fizică, chimie şi matematică. De asemenea, o integrare 

facilă cu catalog on line. Ce e cu totul deosebit? Există un modul antiplagiat care se 

poate activa şi folosi. Suplimentar, toţi profesorii care sunt integraţi în acest 

program vor avea acces la platforma smartedu.ro în care sunt deja 700 de şcoli şi 

peste 100 de profesori la nivel de discipline din toată ţara. Suplimentar mai avem o 

propunere de colaborare. S-a discutat deja cu Universitatea 1 Decembrie 1918 şi se 

va organiza un seminar internaţional în Alba-Iulia în perioada 27 – 31 august. Se 

solicită sprijinul Primăriei prin participarea la acest eveniment.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  177/2018 

 

 36. Proiect de hotărâre privind deplasarea domnului Paul Voicu – 

viceprimar al municipiului Alba-Iulia la Alessandria în Italia în perioada 2 – 5 

mai 2018.               

  Se dă cuvântul domnului Paul Voicu  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." 

  Paul Voicu: „Vă prezint eu. E simplu. E o invitaţie din partea 

viceprimarului oraşului Alessandria, oraş înfrăţit cu Alba-Iulia.” 

  Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  178/2018 

  
   

 

  II. Diverse 

 1. Haşa Cătălin: „Aveţi în mape raportul de activitate al domnului consilier 

Popescu Marius Ciprian.” 

     



 

 

 2. Haşa Cătălin: ”De asemenea mai aveți raportul de activitate cu nr. 

24852/12. 03. 2018 al domnului Primar privind starea economică, socială și de 

mediu a municipiului Alba-Iulia pe anul 2017.” 

  

 3. Hașa Cătălin: ”Următorul punct la diverse este raportul de deplasare 

nr. 40506/2018 al domnului Primar în Croația – Dubrovnik.” 

 

 

 Hașa Cătălin: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar ședința 

de astăzi închisă.” 

 

  III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

pentru luna mai 2018. 

 Marcel Jeler: „Propun ca data şedinţei  Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia pentru luna mai 2018 să fie 22 mai 2018.” 

 Haşa Cătălin: „Supun la vot această propunere. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, propunerea a fost votată cu 20 voturi pentru.” 

 

 

    Alba Iulia, 24 aprilie 2018 

  

 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      SECRETAR 

                       Consilier                                            Marcel Jeler 

                    Hașa Cătălin 

  


