
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi  24 martie  2017,  în cadrul  şedinţei  ordinare  a Consiliului Local al
municipiului  Alba-Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.   1453/2017  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? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18  voturi pentru.”
Marcel Jeler:  ”La ședință  sunt prezenți un număr de 18 consilieri.   Lipsesc

domnii  consilieri  Vasile  Crișan,  Jidveian  Ovidiu  Viorel,  Medrea  Bogdan.  Domnii
consilieri intră în sala de ședință în timpul discutării proiectului nr. 1 al ordinii de zi.
Aşadar,  şedinţa  noastră  este  legal  constituită.  Dau  cuvântul  doamnei   președinte
Rodica Andronescu.”

Rodica  Andronescu:  „Domnilor  consilieri,  doresc  să  precizez  faptul  că,  la
lucrările şedinţei noastre  participă:  domnul Primar Mircea Hava, domnul Nicolaie
Moldovan  -  aministrator  public,  dl.  Gabi  Armean  -  șef  Serviciu  administrare  și
monitorizare  utilități  publice,  domnul  Inurean  Ioan  -  șef  Serviciu  administrarea
patrimoniului  local,  d-na Teofila   Țîr  -  director  economic,  d-na Silvia Moldovan -
director tehnic,  d-na Aurica Groza – şef Serviciu public comunitar pentru cadastru şi
agricultură,  domnul  Mihai  Pripon  -  şef  Birou  licitaţii,  contracte,   doamna  Delia
Cristescu - director  Direcţia de asistenţă socială, d-na Crina Dumitrescu – director
Direcţia Programe, domnul Bucur Dorică - șef Birou resurse umane,  d-na Mihaela
Petcu - consilier Serviciu administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate
tutelară,  domnul  Sorin  Cristian  -  consilier  Serviciul  urbanism  și  amennajarea
teritoriului,  precum şi presa."

Rodica Andronescu: "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  18  voturi pentru."
Rodica  Andronescu:  "Pe  ordinea  de  zi  avem   37  proiecte   de  hotărâri.

Suplimentar au fost introduse 5  proiecte:
38. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea Acordului  de parteneriat încheiat

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul
local al municipiului Alba Iulia, privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației
portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere.

39. Proiect de hotărâre  privind cheltuirea unor sume de bani pentru Congresul
Tinerilor Basarabeni din România ediția a VI-a.



40.  Proiect  de  hotărâre  privind  retragerea  dreptului  de  administrare   a
Colegiului  Tehnic  Alexandru  Domșa  asupra  următoarelor  construcţii  şi  terenului
aferent, astfel:   Magazie  ,  Adăpost porci,   Anexă  Spălătorie , Cantină  amplasate în
incinta Colegiului Alexandru Domșa, strada Tudor Vladimirescu nr. 143.

41.  Proiect  de  hotărâre  privind rezilierea  contractului  de  comodat
nr.91.001/2013  încheiat  între  Consiliul  Local  al  municipiului  Alba  Iulia  și
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și aprobarea încheierii unui act adițional la
contractul  de  administrare  nr.71.917/2015  încheiat  între  Municipiul  Alba  Iulia  și
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

42. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  înființării  și funcționarea structurii
cu rol de Autoritate Urbană la nivelul Municipiului Alba Iulia, organism care va fi
parte integrantă din sistemul de management și  control al Programului Operațional
Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar de rang II.

În  cadrul  proiectului  nr.  24.  Aprobarea  unor  documentatii  de  urbanism  din
municipiul Alba Iulia au fost retrase următoarele articole: 

Art.3:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
COLECTIVE SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, ALBA IULIA , STR. EMIL
RACOVITA, NR. 38 , solicitant S.C. SELCAN TOUR S.R.L.”, conform planului de
situatie anexat, 

Art.4:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
COLECTIVE SI  SPATII  ALIMENTATIE  PUBLICA LA PARTER,  ALBA IULIA,
STR.  ALEXANDRU  ST.  SULUTIU,  NR.1,  solicitant VADAN  VALERICA
EMILIA”, conform planului de situatie anexat, 

Art.8:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „EXTINDERE  SPATIU
COMERCIAL,  ALBA IULIA, STR. TRANSILVANIEI, NR. 21A,  solicitant UZEIR
MEHMED”, conform planului de situatie anexat,  

Art.11:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR, APUSENI, solicitant CIUGUDEAN PETRU,
CIUGUDEAN  IOAN,  PASCA NICOLAE,  ISAI  C-TIN,  BRICIU  MARIANA,
CIUGUDEAN ELENA, CIUGUDEAN NICOLAE”, conform planului de situatie
anexat. 

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu completările  și modificările aduse. Cine
este pentru?”

”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18  voturi pentru.”
Rodica Andronescu:  ”Și acum, vă prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I.  Proiecte de hotărâri privind: 
1.  Aprobarea  bugetului  general  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2017  al

municipiului Alba Iulia
2. Aprobarea contului de execuție pe anul 2016 al municipiului Alba Iulia 
3.  Aprobarea  utilizării  sumelor  din  excedentul  anului  2016  al  activităților



instituțiilor  publice  finanțate  integral  din  venituri  proprii  (centre  bugetare  din
învățământ)

4. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți
ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017

5.  Modificarea  Hotărârii  nr.  354/2016  a  Consiliului  local  privind  aprobarea
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe
speciale și amenzile aplicabile în anul 2017

6. Modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Primarului  municipiului  Alba  Iulia  și  Serviciului  public  ”Administrarea
patrimoniului local” urmare reorganizării 

7. Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
8. Planul de Ordine și Siguranță publică al municipiului Alba Iulia 
9. Cotizația Municipiului Alba Iulia la Asociația ”Apa Alba”
10.  Majorarea  prețurilor  și  tarifelor  și  actualizarea  valorii  contractului  de

delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia 
11. Documentația tehnico-economică a extinderii rețelei de iluminat public pe

străzile : Izvorului, N. Labiș și Barbu Catargiu 
12.  Completarea  inventarului  bunurilor  care  aparțin  domeniului  public  al

municipiului Alba Iulia cu un imobil (teren)
13. Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI : documentație de

avizare a  lucrărilor  de intervenție pentru obiectivul  :  ”Schimb de destinație  din
CT10 în complex de servicii pentru persoane cu dizabilități – AGAPE ” municipiul
Alba Iulia 

14. Acceptarea sponsorizării de către S.N.G.N ROM GAZ SA către Direcția de
asistență socială din subordinea Consiliului local

15. Acordarea porților de hrană la Cantina de ajutor social pentru persoanele cu
venituri de până la 520 lei fără contribuție personală 

16.  Standardul  de  cost  pentru  serviciile  sociale  acordate  în  comunitate
persoanelor adulte afectate de scleroza multipla

17.  Acordarea  unui  ajutor  de  urgență  din  bugetul  local  capitol  ”Asistență
socială” 

18. Acordarea unor sume de bani pentru un proiect socio-cultural 
19. Repartizarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii, rămasă vacantă,

realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe
20.  Încheierea  unui  protocol  de  colaborarea  intre  Municipiul  Alba  Iulia  și

Inspectoratul Județean Alba Iulia pentru organizarea etapei naționale a Olimpiadei
de Limba si Literatura Romană – nivel liceal în perioada 25 – 29 – aprilie 2017 

21. Cheltuirea unor sume de bani din bugetul local pentru evenimentul Balul
Județean al Elevilor 

22. Prelungirea duratei Protocolului de Cooperare încheiat între Asociația Green
Revolution din România și Municipiul Alba Iulia

23. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ''Creșterea calității
vieții pentru cetățeni prin transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii''-
acronim Methamorphosis, (Transformation of neighbourhoods in a child-friendly



way to increase the quality of life for all citizen) finanțat în cadrul programului
european HORIZON 2020
 24. Aprobarea unor documentatii de urbanism din municipiul Alba Iulia:

Art.1:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
INDIVIDUALE,  ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVITA,FN,  solicitant POPESCU
NICOLAE  si  POPESCU  ANA,  DARLOSAN  DORIN  IOAN  si  DARLOSAN
ANCA ADRIANA, MICLEA IOAN si MICLEA VICTORIA, BUZA AURORA si
BUZA MIHAI”, conform planului de situatie anexat, 

Art.2:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTA
FAMILIALA  –  A  DOUA   LOCUINTA  PE  PARCELA,  ALBA  IULIA,  STR.
MUSETELULUI, NR. 10, solicitant GROZA SIMION”, conform planului de situatie
anexat, 

Art.3:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
COLECTIVE SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, ALBA IULIA , STR. EMIL
RACOVITA, NR. 38 , solicitant S.C. SELCAN TOUR S.R.L.”, conform planului de
situatie anexat, - retras 

Art.4:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
COLECTIVE SI  SPATII  ALIMENTATIE  PUBLICA LA PARTER,  ALBA IULIA,
STR.  ALEXANDRU  ST.  SULUTIU,  NR.1,  solicitant VADAN  VALERICA
EMILIA”, conform planului de situatie anexat, - retras

Art.5:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE COPERTINA CU
CARACTER  PROVIZORIU  PENTRU  TERASA,  ALBA  IULIA,  P-TA  IULIU
MANIU, solicitant SC PATI PAN GRUP SRL”, conform planului de situatie anexat;
perioada  de  3  ani  va  fi  redusa  in  cazul  aplicarii  unor  investitii  publice  de  interes
general.

Art.6:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  HALE
DEPOZITARE  PRODUSE  INDUSTRIALE  SI  IMPREJMUIRE,  ALBA  IULIA,
SOSEAUA DE CENTURA, NR.100,  solicitant MUNTEAN EMANOIL”, conform
planului de situatie anexat, 

Art.7:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
LOCUINTA IN RESTAURANT, MANSARDARE CU DESTINATIA DE PENSIUNE
SI  CONSTRUIRE  ANEXA  GOSPODAREASCA  (magazie  si  centrala  termica)
modificare  PUD  aprobat  HCL326/28nov  2016,  art.5,  ALBA  IULIA,  STR.
I.C.BRATIANU, NR.2,  solicitant LAZAR CARMEN GINA”, conform planului de
situatie anexat.

Art.8:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „EXTINDERE  SPATIU
COMERCIAL,  ALBA IULIA, STR. TRANSILVANIEI, NR. 21A,  solicitant UZEIR
MEHMED”, conform planului de situatie anexat, - retras

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „REAMENAJARE SPATIU MEDIA
MULTIFUNCTIONAL,  EXTINDERE  LA PARTER  SI  SPATII  DE  CAZARE  LA
ETAJ 1, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.68A, solicitant SC DENY
LOOK SRL”, conform planului de situatie anexat.

Art.10:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  BAR,  SPATIU
ALIMENTATIE PUBLICA, SERVICII SI COMERT - MODIFICARE PUD aprobat



prin  HCL NR.  206/07.2016,  ART.6,  ALBA IULIA,  STR.  TIMISULUI,  NR.  13,
solicitant HATEGAN NICOLAE”, conform planului de situatie anexat; se va emite
autorizatie pentru constructii cu caracter provizoriu pe termenul de 5 ani. 

Art.11:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR, APUSENI, solicitant CIUGUDEAN PETRU,
CIUGUDEAN  IOAN,  PASCA NICOLAE,  ISAI  C-TIN,  BRICIU  MARIANA,
CIUGUDEAN ELENA, CIUGUDEAN NICOLAE”, conform planului de situatie
anexat, - retras

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

26. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (extindere
magazin industrial) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției, nr. 49

27. Parcelarea imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Călărași, nr. 2
28. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat

în Alba Iulia, strada Marcus Aurelius, nr. 70
29. Transmiterea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Platoul Romanilor

a unor imobile(terenuri) situate în municipiul Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr.36
30.  Aprobarea   închirierii  prin  licitaţie  publică  a  unor  locații  situate  în

CETATEA ALBA  CAROLINA în  scopul  desfăşurării  de  activităţi  de  închiriere
ecobiciclete  și  biciclete  electrice,  precum și  a  desfășurării  activității  de  vizitare  a
Cetății cu microbuz electric

31. Aprobarea  prelungirii termenului contractului de concesiune nr.4.738/1994
încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și dna.Roșu Mariana

32.  Revocarea  Hotărârii  nr.269/2016  a  Consiliului  local  privind  aprobarea
închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în municipiul Alba Iulia, pentru
amplasare panouri publicitare și revocarea Hotărârii nr.375/2016  a Consiliului local
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în municipiul
Alba Iulia, pentru amplasare panouri publicitare

33.  Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.17

34.  Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.20

35.  Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.10

36. Înscrierea dreptului  de proprietate a municipiului  Alba Iulia și  aprobarea
vânzării  prin  negociere  directă  a  unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba  Iulia,  B-dul
Republicii, nr.35

37. Abrogarea Hotărârii nr. 282/2015 a Consiliului local al municipiului Alba-
Iulia.

38. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea Acordului  de parteneriat încheiat
între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul



local al municipiului Alba Iulia, privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației
portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere.

39. Proiect de hotărâre  privind cheltuirea unor sume de bani pentru Congresul
Tinerilor Basarabeni din România ediția a VI-a.

40.  Proiect  de  hotărâre  privind  retragerea  dreptului  de  administrare   a
Colegiului  Tehnic  Alexandru  Domșa  asupra  următoarelor  construcţii  şi  terenului
aferent, astfel:   Magazie  ,  Adăpost porci,   Anexă  Spălătorie , Cantină  amplasate în
incinta Colegiului Alexandru Domșa, strada Tudor Vladimirescu nr. 143.

41.  Proiect  de  hotărâre  privind rezilierea  contractului  de  comodat
nr.91.001/2013  încheiat  între  Consiliul  Local  al  municipiului  Alba  Iulia  și
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și aprobarea încheierii unui act adițional la
contractul  de  administrare  nr.71.917/2015  încheiat  între  Municipiul  Alba  Iulia  și
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

42. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  înființării  și funcționarea structurii
cu rol de Autoritate Urbană la nivelul Municipiului Alba Iulia, organism care va fi
parte integrantă din sistemul de management și  control al Programului Operațional
Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar de rang II.

1.  Aprobarea  bugetului  general  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2017  al
municipiului Alba Iulia

Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Teofila Țîr: ” Așa cum ați văzut din materialele pe care vi le-am prezentat
pentru ședință,  bugetul  estimat   a  se realiza în cursul  anului  2017  este în sumă de
202542,17 mii lei, ceea ce înseamnă aproximativ 45 milioane  de euro. Este bugetul
structurat și așa a fost elaborat pe cele două secțiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea
de dezvoltare. Secțiunea de funcționare reprezintă 85% din bugetul pe 2017, secțiunea de
funcționare reprezintă 18%. Ca și  parte de venituri,  cele mai mari venituri,  cele mai
consistente sume sunt din venituri proprii care se estimează  a  se realiza în 2017 și  care
se ridică la un procent de 21%, cotele și sumele defalcate din impozitul pe venituri 34% și
cotele defalcate din TVA 34%. În rest, după cum vedeți și în materialele pe care vi le-am
prezentat, sunt procente mai mici. 

La partea de cheltuieli o să vă prezint în mare categoriile de cheltuieli. Cheltuielile
de personal reprezintă un procent de 50% din buget din care învățământul reprezintă
27%. Restul aparatul propriu, asitența socială, asistența medicală, serviciile publice, creșe,
cadastru,  administrarea patrimoniului  local.  Dacă luăm în considerare sumele care se
primesc de la bugetul de stat pentru acoperirea unor cheltuieli, parte din ele la creșă și
evidența populației,  cheltuieli  care se primesc de la bugetul de stat pentru acoperirea



cheltuielilor de personal la asistența medicală. Deci, la sănătate și la asistenții personali
care  sunt tot angajați ai Primăriei. Acestea reprezintă 4,17%. Deci, ar rămâne un procent
de  18% efortul  financiar  din  bugetul  local  pentru  acoperirea  celorlalte  cheltuieli  de
personal.

Cheltuieli cu bunuri și servicii reprezintă 25% din buget din care: reparații curente
2,7%. Pentru învățământ cheltuieli cu bunuri și servicii reprezintă 4,14%. Și aici țin să
menționez  faptul  că   de  la  bugetul  de  stat  sunt  repartizate  sume  pentru  acoperirea
cheltuielilor  cu  bunuri  și  servicii  la  centrele  bugetare  din  învățământ  conform legii,
conform costului per elev. Vă spun că aceste cheltuieli  sunt insuficiente. Astfel, vă spun
că din bugetul local s-au aprobat sume pentru acoperirea integrală în sumă de 4237 mii
lei, ceea ce înseamnă 40 și ceva miliarde lei vechi. Bazele sunt din buget. Transportul la
elevi, reparații curente și celelalte.

Cheltuieli cu celelalte servicii, cu bunuri și servicii reprezintă reprezintă 18,20%.
Cheltuielile de capital reprezintă 8,5%.
Cheltuielile de capital  și reparații curente se ridică la 11% din buget.
 Față de materialele pe care vi le-am prezentat în ultimul cont de execuție la zi  am

făcut unele modificări la cifre de mică anvergură, e adevărat, donații și sponsorizări după
ultimul cont de execuție am mai adăugat  + 1. Deci, plus 1000 lei.

O altă modificare. La lista cultelor  s-a mai primit  o solicitare pentru Biserica
Baptistă Cetatea.

S-a mai cuprins la cap. 65.10 autofinanțele, cheltuieli de capital de 15 mii lei la
hotărâre.

La cap. 67.02 + 4.
La cap. 51  plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - 16 pe

secțiunea de funcționare și - 54,52 pe secțiunea de dezvoltare.
La cap. 68 s-au diminuat cheltuielile de personal la asistenții personali cu suma de

500.
La indemnizații cu suma de 580 și la creșă la cheltuieli materiale cu suma de 80 și

s-a adăugat  suma de 1160 cap. 70 bunuri și servicii.
La cap. 74 la cheltuieli de personal  suma de 2,96 care a fost diminuată de la cap.

70. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție.”
Silvia Moldovan: ”Totodată cu bugetul se aprobă  și lista de investiții. Vreau să vă

rog să fiți de acord ca pe cap. 64 după cheltuieli  pentru studiile de specialitate  pentru
acest tip de obiective să fiți de acord să nominalizăm încă un obiectiv  care privește
amplasarea și  realizarea monumentului eroilor din Micești.  Pentru acesta am avut cu
ocazia dezbaterii pe buget un reprezentant al asociației  constituite  la nivelul comunității
de acolo care susține și acest demers.”

Pocol Dorin: ”Ce sumă?”
Silvia  Moldovan:  ”Vreau să  nominalizăm doar  15 mii  din  buget  pentru  ca  să

pregătim  documentația,  să  obținem  avizele  de  la  Ministerul  Culturii  și  toate  cele.
Propunerea este în incinta școlii.”

Mircea Trifu: ”Mă surprinde faptul că deși e vorba de bugetul local al orașului  nici
un domn consilier nu are nici un fel de obiecție  sau nici un fel de întrebare.  Mi se pare
de-a dreptul hilar.  Mă rog.  Eu o să fiu foarte scurt de data aceasta  tocmai pentru că am



fost acuzat de anumite intervenții de ale mele prea lungi și data trecută am avut câteva
obiecții în această sală, la acea consultare publică. Eu am o întrebare pentru domnul Pleșa
și un amendament  pe care aș dori să îl supunem la vot.  Întrebarea mea se referă pe
pagina  3 la cap 2. Evident la acest 1 milion 200 de mii de roni alocați pentru Sport Club
Municipal Alba Iulia. Și aș vrea să fiu un pic mai explicit  pentru că știți că tot timpul am
discutat. Chiar și dumneavoastră ați promis  că se vor aloca  niște sume  în acest an pentru
reparații sau investiții la stadionul Cetate. Ieri sau alaltăieri cred că am avut o discuție cu
doamna Silvia Moldovan, cu mai multe întrebări și am înțeles cumva  că nu e clară ori cel
puțin  eu nu m-am clarificat foarte bine  de ce nu am alocat aceste sume direct  pentru
reparații la stadion. S-ar fi putut face un dali acolo. Să știm concret: uite, domnule atâția
bani! Și de ce trebuie să meargă  suma aceasta la club? Și dacă va merge la club, care va fi
procedura prin care  acești bani vor ajunge la investiții? Acesta este primul punct. Iar
amendamentul pe care vi-l supun la vot, așa cum am precizat și în consultarea publică, în
opinia mea acest proiect, respectiv cele  3,2 milioane de ron, aproximativ 800 mii de euro
pe care îi găsim aici la lista evenimentelor obiectivelor  aferente anului 2017 susținute din
capitolul cheltuieli cu bunuri, servicii,  mi se pare puțin cam mult pentru chestia aceasta.
Tocmai de aceea vă propun  să realocăm această sumă de un milion de ron de aici către
investiții în infrastructură.

Iar  în  ceea  ce  privește   cheltuielile  pentru  întreținea  străzilor  verzi   cele  5,2
milioane de ron  aproximativ 1,9 milioane de euro,  la fel v-aș propune  ca un milion de
ron de acolo să îi cuprindem pentru investiții, pentru reparații de străzi.  Consider că
dezvoltarea aceasta a infrastructurii  s-a făcut foarte bine  până acum în Alba-Iulia. Vreau
doar să mergem înainte în sensul acesta și așa după cum bine știți, în următorii ani nu vor
mai fi posibile  atâtea finanțări europene cum au fost până acum. Tocmai de aceea fac o
invitație  celor  aici  prezenți  pentru  miercuri  la  ora  18,00.  Domnul  Pleșa  știe  de
evenimentul acesta.  Împreună cu colegii noștri din Primărie, cu oameni din domeniul
juridic, invitați, cetățeni și chiar notari o să participăm la o dezbatere cetățenească, să
încercăm să construim o echipă, să încercăm să inventariem  problemele acestea ale
străzilor, să putem să venim în întâmpinarea Primăriei cu soluții și împreună să găsim o
formulă în așa fel încât în cel mai scurt timp cât mai multe din străzile cu probleme
juridice să devină drumuri publice  și să putem face o strategie, nu pe un an  ci pe ani
înainte pentru renovarea acestora.”

Pleșa Gabriel: ”Pentru întrebarea referitoare la clubul sportiv, la suma alocată. Eu
v-am spus și acum două zile când a fost dezbaterea pe buget.  Cei 1 milion  200 sunt bani
alocați Clubului Sportiv Municipal. Cam 800 de mii vor fi bani  pentru cheltuieli curente
cu personal și întreținere.  Iar 400 de mii, deocamdată, vor fi pentru investițiile pe care ni
le-am propus în acest an. Și anume. Repet încă odată. E vorba de trei obiective. Refacerea
împrejmuirii stadionului, refacerea pistei de atletism și refacerea  bazei administrative.
Poate unii dintre colegi, sigur poate chiar dumneavoastră o să spuneți că sunt puțini bani
pentru investiții.”

Mircea Trifu: ”Nu. Întrebarea era următoarea. Dacă banii se duc la club, procedural
cum o să meargă spre el? Nu mai bine investim noi direct? Mai putem noi controla acești
bani?”

Pleșa Gabriel: ”Am înțeles. Clubul Sportiv municipal va prelua  bazele sportive,



inclusiv stadionul municipal.”
Mircea Hava: ”Clubul Sportiv este o entitate juridică. Lucrurile acestea trebuie

știute.  Orice se  întâmplă acolo,  orice reparație  se  întâmplă în interiorul  clubului.  Ei,
normal că sunt sub controlul nostru! Dar ei fac acest lucru. Ca și la căminul de bătrâni  și
la Direcția de Asistență Socială. Nu dați așa din cap! Știți de ce? Pentru că nu vrem noi să
facem așa! Așa se face, așa e legea în România! Cui nu îi place, să schimbe legea! Dar nu
putem să o schimbăm! Deci, este entitate! Din cauza aceasta are jurist! Din cauza aceasta
are director!  Era foarte bine să rămână la noi.  Dar nu se poate face club decât așa!”

Mircea Trifu:  ”Domnule Primar!  Încă odată repet!  Nu am nici  o problemă cu
clubul acesta. Noi suntem proprietari ai stadionului Cetate  și mie așa mi se pare de bun
simț ca proprietarul să își repare.”

Mircea Hava: ”Domnule consilier! Cu tot respectul vă spun! Îmi pare foarte rău că
nu înțelegeți! Ori nu puteți! Aia nu cred! Ori nu vreți!”

Mircea Trifu: ”Am rugămintea să nu mai jigniți!”
Mircea Hava: ”V-am spus că nu ați înțeles!”
Mircea Trifu: ”Eu v-am spus să întrebați civilizat!”
Mircea  Hava:  ”Civilizat  v-am răspuns!  Este  o  entitate!  Toate  terenurile,  doar

dumneavoastră ați votat,  au fost date acestei entități care este subordonată Consiliului
local și Primăriei!  Ea gestionează lucrurile acestea!  În interiorul ei se va face această
licitație și tot ce vrem!  Că vor lucra oamenii din Primărie este altă discuție! Dar numai
așa se poate derula!”

Paul Voicu:  ”Numai puțin,  doamna președintă!  Să lămurim două lucruri  foarte
diferite. Din punct de vedere tehnic sunt foarte diferite lucrurile care se discută acum. Una
înseamnă reparație capitală,   care în termen tehnici  înseamnă investiții!   Nu înțelege
lumea, domnul Primar, și pleacă de aici  și spune că nu am explicat  și nu au înțeles nimic!
Unde se fac studii  nu cred că a spus doamna Silvia Moldovan  că trebuie tarif! Eu nu
cred! Doamna Silvia este profesionistă pe domeniul acesta! V-a spus că trebuie tarif?
Banii trebuie pentru investiții, dragii mei! Hai să definim odată lucrurile!”

Silvia Moldovan: ”Haideți să spunem lucrurilor unele aspecte că poate chiar nu se
înțeleg, având în vedere că lista noastră este listă de investiții și de reparații. Acolo se
regăsesc  acțiunile  care  vin  să  îmbunătățească  starea,  funcțiunea  sau  capacitatea  unui
imobil, a unei infrastructuri. Și sunt și foarte multe obiective. Și acestea sunt investiții în
adevăratul sens al cuvântului, cele prin care se creează o capacitate. Adică, se face o
dezvoltare, stadionul mai capătă un teren  să facem și acolo ceva terenuri. Sau o creșă mai
face un corp. Se creează mijloace fixe. Acestea înseamnă investiții,  respectiv cheltuieli de
capital.  Tot  în  cheltuieli  de capital  intră  și  reparația  capitală  care vine să  readucă la
standardele  și  potențialul  inițial  al  unei  clădiri  sau a  unei  rețele  sau reabilitarea prin
modernizarea ei. Clădirea, stadionul cu toată baza care e acolo nu are durata de viață
expirată  ca să poată să fie supus unei reparații capitale sau unei reabilitări în ansamblu.
La ceea ce avem noi aici este vorba doar de lucrări de întreținere și reparare a unor
elemente constructive sau de mobilier sau funcționale care sunt acolo. Eu v-am dat acolo
și lista pe care am prezentat-o și Curții de Conturi. Și din 2004 până acum am pus vreun
milion 200. Vreo 12 miliarde s-a investit pe stadion. Deci, atunci când s-a impus și s-a
dovedit necesitatea unei modernizări s-a făcut  documentație și s-a fundamentat această



nevoie. Ei, la această dată, această nevoie nu este fundamentată.”
Mircea Trifu: ”Din păcate, de câte ori spun eu ceva dumneavostră nu aveți răbdare

și la lucruri simple mi se răspunde foarte complex. Eu am întrebat un lucru simplu și
foarte civilizat mi se putea da un răspuns  de către domnul Pleșa și eram mulțumit. Cu ce
ne-ar fi împiedicat pe noi? Și eu am întrebat pe doamna Silvia Moldovan și chiar mi-a
spus că nu a fost de mult timp, că nu știe cum arată. Eu am venit și am arătat starea
deplorabilă a stadionului.”

Silvia Moldovan: ”Nu eu trebuie să mă duc!”
Mircea Trifu: ”Dumneavoastră știți cum arată! Stadionul se află în ruină. Întreaga

Alba-Iulia știe. Dumneavoastră vorbiți de un centenar al Marii Uniri  și o să avem un
centenar cu un stadion în ruină? Un oraș nu poate fi definit fără un stadion, fără o arenă
sportivă!  Eu  chiar   nu  sunt  adeptul  acestei  sume  către  un  club  de  fotbal.  Nu  mă
interesează să dăm bani publici pentru fotbal  ca să facem un spectacol electoral  odată la
patru ani că intră nu știu ce echipă în nu știu ce divizie! Pe mine nu mă interesează! Pe
mine mă interesează să facem ceva constructiv pentru orașul acesta, care să rămână și să
poată să îl vadă pentru albaiulieni. Nu să îmi fie rușine când vine cineva la mine, când
vine un musafir să îl duc să vadă Cetatea și când îl duc la stadion să vadă că de 30 de ani
nu s-a făcut nimic aici! Că de fapt, noi tot facem explicații juridice și găsim tot felul de
subterfugii și de fapt stadionul se va prăbuși, că l-ați văzut cum arată! Ce ne oprea să
alocăm o sumă de bani să facem  reparații, să facem investiții?”

Silvia Moldovan: ”Domnule consilier! Eu v-am mai spus și vă mai spun și acum!
În investiții nu se pot cuprinde decât obiective  care au documentația aprobată.”

Mircea Trifu: ”Reparații, doamna Silvia!”
Silvia Moldovan: ”Reparația este nominalizată pe bugetul pe care am înțeles că

este de un milion 200 de mii.”
Mircea Trifu: ”Nu este. Se alocă în buget o sumă de bani pentru clubul  respectiv.”
Silvia  Moldovan:  ”Am  înțeles  că  800  sunt  pentru  cheltuieli  de  întreținere  și

personal și 400 pentru reparații.”
Rodica Andronescu: ”Eu cred că putem opri discuția pe acest subiect. Dacă mai

sunt alte discuții la proiectul nr. 1?”
Mircea Trifu: ”Este un amendament pe care l-am propus votului.”
Rodica Andronescu: ”Să vedem dacă mai sunt discuții.”
Bumbu Nicolae: ”Am și eu o întrebare în legătură cu spațiile verzi. Mi se pare

exorbitantă suma de 1 milion 200 euro și pentru spații verzi.”
Pleșa Gabriel: ”Dumneavoastră ce sumă propuneți?”
Bumbu Nicolae: ”Nu știu. Să stabilească serviciul  de specialitate.”
Pleșa Gabriel: ”Bun! Nu știți! Și atunci vă dați cu părerea? Ați venit să vedeți  ce

înseamnă cei un milion 200 de mii de euro? După părerea dumneavoastră Alba-Iulia este
suficient de verde? Haideți să nu lansăm chestii de genul nu vreau suma aia, vreau alta!
Prețul acesta este  justificat prin lucrările de întreținere la sutele de mii de metrii pătrați
care trebuie cosiți și udați, la plantele care trebuie sădite. Există justificări. O justificare că
e prea mult ne dați? Dați o altă sumă! Nu e nici un fel de problemă!”

Mircea Hava: ”V-ați pus vreodată întrebarea cât costă Cetatea aia mare, frumoasă,
verde? Tot ce înseamnă spațiu verde dintre blocuri, copaci a fost prins aici. Puteți să veniți



să vă documentați! E frumos! Ne place! Dar asta costă!”
Clepan Dimitrie: ”O intervenție aș avea. Vreau să anunț Consiliul local că am

primit răspunsul de la Aida în legătură cu interpelarea pe care am formulat-o noi în
legătură cu cheltuielile cu combustibilul și anvelopele. Am primit o listă, un tabel pe care
îl aveți și dumneavoastră. Și un răspuns  dat de către domnul director general. Îl aveți pe
masă fiecare dintre dumneavoastră.  Deci, exact acele facturi nu le au.”

Pocol Dorin: ”Nu că nu le au! Pe moment nu le au!”
Clepan Dimitrie: ”Cheltuielile totale pe care ni le dau sunt de un milion de euro

aproximativ. Bugetul pentru ei este de 3 milioane de euro. Aș vrea să știu unde sunt
celelalte două milioane de euro?”

Rodica Andronescu: ”Eu pun o întrebare retorică. Oare nu mergea la diverse?”
Clepan Dimitrie: ”Nu! Pentru că e legat de buget!”
Andronescu  Rodica:  ”Supun  la  vot  amendamentul  domnului  consilier  Trifu

Mircea. Cine este pentru?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 7 voturi pentru Vasile Crișan, Clepan

Dimitrie, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Medrea Bogdan, Mircea Trifu, Popescu
Marius  Ciprian  și  14 voturi  împotrivă  Rodica  Andronescu,  Moldovan Angela,  Paul
Voicu, Pleșa Gabriel, Domuța Iulius Viorel,   Raul Sebastian Tudorașcu, Popa Pavel, Hașa
Cătălin, Alin Ignat, Sandu Cornel Stelian, Pocol Dorin, Lupea Gabriel, Popescu Emil
Antonio, Jidveian Ovidiu Viorel.”

Amendamentul a fost respins  întrucât nu s-a întrunit numărul de voturi necesar.
Andronescu  Rodica:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru

aprobare?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 14 voturi pentru și 7 abțineri Vasile

Crișan, Clepan Dimitrie, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Medrea Bogdan, Mircea
Trifu, Popescu Marius Ciprian.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 86/2017

Părăsește sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.

2. Aprobarea contului de execuție pe anul 2016 al municipiului Alba Iulia
 Se dă cuvântul doamnei  Teofila Țîr   care prezintă proiectul de hotărâre precum
și raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Teofila Țîr: ”Așa după cum bine știți și dumneavoastră, conform prevederilor Legii
nr. 273/2006 noi prezentăm în Consiliul local execuția trimestrului anterior. În decembrie
am aprobat contul de execuție  parțial pentru trimestrul 4 și acum venim cu completare.
Adică, conform bugetului aprobat, executarea cheltuielilor. Asta înseamnă la anul 2016.
La tot anul.”



Andronescu Rodica: ”Discuții dacă  mai sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot cine
este pentru aprobarea acestui proiect?"  
       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru și 2 abțineri Medrea
Bogdan, Bumbu Nicolae.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 87/2016

Revine în sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.

3.  Aprobarea  utilizării  sumelor  din  excedentul  anului  2016  al  activităților
instituțiilor  publice  finanțate  integral  din  venituri  proprii  (centre  bugetare  din
învățământ)

Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr  care prezintă proiectul de hotărâre precum
şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Teofila Țîr: ”La sfârșitul anului 2016, unele centre din învățământ au încheiat cu
excedent. Acest excedent,  conform legii, instituțiile de învățământ pot să îl utilizeze atât
pentru  secțiunea  de  funcționare  cât  și  pentru  secțiunea  de  dezvoltare,  adică  pentru
cheltuielile de capital. Centrele au făcut solicitarea respectivă și noi venim cu propunerea
de a  utiliza  acești  bani  conform anexei  pe  care  o  aveți  la  proiect  pentru  acoperirea
cheltuielilor pe secțiunea de funcționare.”

Andronescu Rodica:  „Discuții  dacă mai  sunt  la acest  proiect?  Nu sunt,  așadar
supun la vot aprobarea acestui proiect. Supun la vot proiectul. Cine este pentru aprobare?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 21  voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea  88/2017

4. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți
ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017

Se dă cuvântul  doamnei  Silvia  Moldovan care prezintă proiectul  de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Silvia Moldovan: „Doamna director v-a explicat că la finele anului trecut s-a
înregistrat un excedent în valoare de 15 milioane de lei care trebuie să se regăsească
obligatoriu pe  cheltuieli  de  dezvoltare  respectiv  doar  pentru investiții  nu și  pentru
reparații.”



Rodica Andronescu: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este
pentru aprobare?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea  89/2017

 5.  Modificarea  Hotărârii  nr.  354/2016  a  Consiliului  local  privind  aprobarea
nivelurilor  pentru  valorile  impozabile,  impozitele  și  taxele  locale,  alte  taxe,  taxe
speciale și amenzile aplicabile în anul 2017

Se dă  cuvântul  doamnei   Șinar  Anuța    care  prezintă  proiectul  de  hotărâre
precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Șinar Anuța: ”Este vorba de apariția unei ordonanțe de guvern nr. 84/2016 după
ce noi am instituit deja hotărârea pentru anul 2017 prin care se face o reparație
persoanelor cu handicap grav și accentuat, care noul cod fiscal prevedea reducerea
dar  în  proporție  de 50% a scutirii  pe impozitului  pe teren,  clădiri,  mijloace de
transport. Acum și reducerea se acordă sută la sută pentru bunurile proprii și se
cuprind și minorii care au același handicap.”

Pocol Dorin: ”Și însoțitorii nu?”
Anuța Șinar: ”Nu. E vorba de cei care au copii cu handicap.”
Rodica  Andronescu:  „ Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru

aprobare?”
”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerile a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea  90/2017

 6. Modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate
al  Primarului  municipiului  Alba  Iulia  și  Serviciului  public  ”Administrarea
patrimoniului local” urmare reorganizării 

Se dă  cuvântul  domnului  Bucur  Dorică  care   prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Se dă cuvântul d-lui consilier   Jidveian Ovidiu Viorel 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.
         Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Bucur Dorică: ”Este vorba de înființarea a cinci posturi  funcții contractuale de
agent de pază, a trei posturi funcții contractuale de consilier și transformarea postului
funcție  contractuală  vacantă  de  inspector  studii  superioare  de  lungă  durată,  gradul
debutant în asistent și o transformare tot vacantă  de muncitor zidar în electrician. Aceste
posturi se înființează datorită activității de ridicare a  a autovehicolelor parcate ilegal în
municipiul Alba-Iulia.”

Paul Voicu: ”Am o propunere vis a vis de acest proiect. Deocamdată propun să
scoatem afară cele cinci posturi de pază până când vedem ce se întâmplă cu legislația
pentru ridicarea autovehicolelor de pe domeniul public. Rămân celelalte.”

Pocol Dorin: ”Și cât costă o ridicare?”
Paul Voicu: ”Dumneavoastră o să aprobați!”
Rodica andronescu: „Dacă aveți  întrebări?  Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul.

Cine este  pentru aprobarea acestui  proiect  cu amendamentul  propus de domnul Paul
Voicu?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  și amendamentul au  fost  votate  cu 21 voturi
pentru.”

S-a adoptat Hotărârea  91/2017

7. Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.
Se dă cuvântul domnului  Sasu Ioan  care prezintă proiectul de hotărâre precum

şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier   Jidveian Ovidiu Viorel 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.
         Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Sasu Ioan: ”În urma modificării legislației în domeniul situațiilor de urgență prin
apariția Ordinului nr. 96/2016,  până în luna iunie se impune reorganizarea  serviciului
pentru situații de urgență privind componența, dotarea și înregistrarea. Față de ceea ce a
fost structura anterioară, legislația ne permite să avem un număr mai mic de voluntari
axați direct pe echipele specializate pe riscurile care se întâlnesc la nivelul municipiului.
Deci, în loc de 160 de voluntari  câți am avut înainte am redus la un număr  de 22 de
voluntari.  Aceștia  vor face și  intervenția  pentru incendii  de pădure,  vegetație  uscată,
inundații, evacuare, avertizare, alarmare. Am propus să aibă intrare liberă la bazin odată
pe săptămână ca și drepturi și la baza sportivă. Asigurarea de viață și echipamente ne
obligă legea să le avem.”

Andronescu Rodica: „Discuţii dacă sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul.
Cine este pentru?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21 voturi pentru.”



S-a adoptat Hotărârea  92/2017

 
 8. Planul de Ordine și Siguranță publică al municipiului Alba Iulia

 Se dă cuvântul domnului Vodă Ioan care prezintă proiectul de hotărâre precum
şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier   Jidveian Ovidiu Viorel 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.
         Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Vodă Ioan: ”Planul este elaborat de comisia de ordine publică  din cadrul Poliției
locale  și se actualizează anual.”

Pleșa Gabriel: ”Sunt modificări față de anul trecut?”
Vodă Ioan: ”Da. Zonele  de patrulare. Avem un protocol de colaborare cu Poliția

municipiului Alba-Iulia și s-au stabilit zonele de patrulare pe care Poliția locală le are.
Avem și zone mixte.”

Andronescu Rodica: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este
pentru?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea  93/2017

38. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea Acordului  de parteneriat încheiat
între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul
local al municipiului Alba Iulia, privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației
portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere.

Se dă cuvântul domnului Vodă Ioan care prezintă proiectul de hotărâre precum
şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier   Jidveian Ovidiu Viorel 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.
         Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Vodă Ioan: ”Vreau să  supun aprobării  un acord de parteneriat   între  Consiliul
Județean Alba și Consiliul local Alba-Iulia privind darea în folosință gratuită de către
Consiliul Județean  prin Consiliul  local  al  municipiului  Alba Iulia,  privind darea în
folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la
vehicule rutiere. A fost o restricție temporară de circulație dată de Consiliul Județean
și  din acel  motiv traficul  de tranzit   cu  mașini  de tonaj   a  crescut  foarte  mult  în
municipiul Alba-Iulia. Și atunci, trebuie să facem ceva să stopăm. Să luăm măsuri de



control.”
Mircea Hava: ”Vă spun eu. Sunt în jur de vreo 200 de mașini care circulă de la

munte. Drumul nostru fiind drum național, aceasta este legea, trebuie să le permitem
lucrul acesta! Putem să facem restricții! Restricții nu putem să facem decât dacă le
cântărim.  Când am dus  cântarul  săptămâna  trecută,  până  la  ora  unu nu a  circulat
nimeni! Pace și disciplină! Nu avem nici o problemă  să circule cu 30 la oră și cântărit!
Pentru că noi le-am dat o alternativă. Să își facă drum pe la Ighiu. Să-l facem noi! Noi
nu putem să facem drumul respectiv pentru că nu putem că nu e pe teritoriul nostru!
Sunt niște lucruri imposibile! Când exploatau balast în alte dăți firmele acestea, tot ele
le-au creat! Atunci se putea! Și atunci, am zis: domnule, hai să aplicăm legea! Cântarul
și viteza! Îmi pare rău dar asta este! Știu că toată lumea o să sară pe mine în special!
Dar eu mă gândesc foarte mult la ceea ce înseamnă orașul, la ceea ce înseamnă DN
74! Noi nu am făcut drumuri pentru așa ceva! În rest, taxă nu se poate pune! Gândiți-
vă că va veni vara! Asfaltul se va întinde! 40 de grade! Dar la viteză mică și cu tonajul
controlat se rezolvă!”

Bumbu  Nicolae:  ”Eu  mă  gândeam  la  o  altă  alternativă!  Nu  există  o  altă
alternativă?”

Paul Voicu: ”V-a spus domnul Primar dar nu sunteți atenți! Am fost cu ei pe
teren, la Ighiu cu Primăria  și le-am arătat. Au spus că da, da, da, ba, ba, ba! Dar nu ai
cum să pui cap la cap cinci sau șapte firme! Că nu e un singur transportator și un
singur constructor! Unii au făcut nu știu câți kilometrii de drum, alții nu mai vor să
facă cum s-au înțeles! De trei săptămâni ne chinuim cu ei! Deci, nu respectă nici o
înțelegere! Oricum, ceea ce facem este normal și pe lege!”

Clepan Dimitrie:  ”Ca o sugestie!  Ca un om care a  lucrat  în  acest  domeniu,
vreau să vă spun că o instalație de cântărire  fără o platformă de cântărire  omologată
este egal cu zero. Că altfel, ne va contesta  și ne va câștiga și o să ne facă varză!”

Paul  Voicu:  ”O să  vă  răspund  eu  scurt.  Am discutat  cu  cei  de  la  Consiliul
Județean.”

Vasile Crișan: ”Sunt de acord cu măsurile care se preconizează a fi luate. Dar aș
vrea să fac o singură precizare. DN 74 este un drum foarte aglomerat. Dacă venim cu
restricția la 30 la oră, că dacă o să punem restricția o punem pentru toată lumea, să ne
gândim câtă lume va fi afectată. Sau se pune restricția numai pentru camioane?”

Paul Voicu: ”30, 50.”
Vasile Crișan: ”Uitați-vă în Ordonanța nr. 195 să vedeți.”
Paul Voicu: ”Aceste restricții nu le-am pus de capul nostru.  Le-am pus după

lege  și  cu  avizul  Poliției.  Ce  nu se  înțelege?  Este  acel  indicator  30 și  50  care  se
înțelege de către un indicator auto!”

Vasile Crișan: ”Vă spun un lucru! Între Șard și Micești  va fi restricția de 30 și
eu circul cu 80. Îmi ia Poliția permisul! Da? Depășesc cu 50 și mi-l ia!”
` Paul Voicu: ”Deci, nu înțelegeți semnul de 30 - 50!”

Vasile Crișan: ”Eu am făcut precizarea ca să țineți cont de ea. Altfel, vom fi
contestați.”

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



   „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21  voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea  122/2017

9. Cotizația Municipiului Alba Iulia la Asociația ”Apa Alba”
Se dă  cuvântul  domnului  Gabi  Armean  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre

precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Gabi Armean: ”Prin  Hotărârea nr. 7/2007 a Asociației Apa Alba s-au modificat
cotele de cotizație a fiecărui UAT care face parte din asociație. Astfel, de la 30 mii lei cât
a fost anterior trebuie să plătim 42 mii, conform hotărârii asociației.”

Vasile  Clepan:  ”Ce cheltuieli   cresc  față  de  anul  anterior  pentru a  se  justifica
creșterea cotizației?”

Gabi Armean: ”Aceasta a fost hotărâre care ne-a fost comunicată și fiecare dintre
UAT-uri   au valoarea corespunzătoare.  Au crescut  la  toate  în funcție  de numărul  de
locuitori a fiecărei unități.”

Andronescu Rodica: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este
pentru?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru și 6 abțineri Mircea
Trifu,  Bunea  Ioan Iulian,  Bumbu Nicolae,   Clepan  Dimitrie  HorațiuPopescu  Marius
Ciprian, Raul Sebastian Tudorașcu.”

S-a adoptat Hotărârea  94/2017

10.  Majorarea  prețurilor  și  tarifelor  și  actualizarea  valorii  contractului  de
delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia 

Se dă cuvântul domnului Gabi Armean  care prezintă proiectul de hotărâre precum
şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Gabi Armean: ”Nu este neapărat o majorare. Este o modificare de prețuri pentru că
indicele de inflație corespunzător materiale, utilaj, transport a scăzut. Deci, indicele care
se aplică pentru material, utilaj şi transport a scăzut, indicele de inflaţie. Dar a crescut
manopera de la 1050 cât a fost salariul minim pe economie în 2015 la 1450, ceea ce
înseamnă că  la fiecare obiectiv care are manoperă mai multă creşte.”
 Medrea Bogdan: „Atâta timp cât noi am fost împotriva preţurilor din acest contract
cadru, vom vota prin abţinere de la acest proiect.”

Rodica Andronescu: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru aprobarea acestui



proiect?”
 „Fiind supus la vot, proiectul   a fost votat cu 13 voturi pentru, un vot împotrivă
Mircea  Trifu  şi  7  abţineri  Clepan  Dimitrie,  Vasile  Crişan,  Medrea  Bogdan,  Bumbu
Nicolar, Bunea Ioan Iulian, Jidveian Ovidiu Viorel, Popescu Marius Ciprian.”

S-a adoptat Hotărârea  95/2017

11.  Documentația  tehnico-economică  a  extinderii  rețelei  de  iluminat  public  pe
străzile : Izvorului, N. Labiș și Barbu Catargiu 
 Se dă  cuvântul  domnului  Gabi  Armean  care  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."
 Gabi  Armean:  „Pe  aceste  străzi,  municipiul  îşi  propune  să  facă  modernizarea
străzilor. Înainte de a face modernizarea străzilor dorim să facem legătura între bulevardul
Încoronării şi cartierul La Recea prin strada Izvorului şi prin două străzi publice, respectiv
Nicolae Labiş şi Barbu Catargiu, care vor fi echipate la fel ca şi strada Izvorului. Reţeaua
fiind subterană vom utiliza şi lămpi cu leduri.”
 Rodica  andronescu:  „Dacă  aveţi  discuţii  la  proiect?  Dacă  nu,   supun  la  vot
proiectul. Cine este pentru aprobare?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21  voturi pentru.” 

S-a adoptat Hotărârea  96/2017

12.  Completarea  inventarului  bunurilor  care  aparțin  domeniului  public  al
municipiului Alba Iulia cu un imobil (teren)

Se dă cuvântul  doamnei  Silvia  Moldovan care 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."

Silvia Moldovan: „E vorba de un teren care nu era înregistrat în evidenţele noastre
şi pe care vrem să îl propunem pentru dezvoltarea unui proiect pe fonduri europene.”
 Rodica  Andronescu:  ”  Discuţii  dacă  mai  sunt?  Nu sunt,  aşadar  supun  la  vot
proiectul. Cine este pentru aprobare?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20  voturi pentru şi o abţinere Vasile
Crişan.” 

S-a adoptat Hotărârea  97/2017



13. Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI : documentație de
avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul : ”Schimb de destinație din CT10
în complex de servicii  pentru persoane cu dizabilități – AGAPE ” municipiul Alba
Iulia 

Se dă cuvântul doamnei  Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre
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.”

Silvia Moldovan: „Este vorba de centrala din zona Macului. Cred că aţi văzut în ce
stare este. Încercăm să îi schimbăm faţa şi funcţiunile şi cu această ocazie să vă prezentăm
acest proiect. Este vorba de schimb de destinaţie. Un complex de servicii sociale am vrut
să fie acolo. Agape. Este un proiect dezvoltat pentru această destinaţie. Se propune şi un
nivel intermediar.”
 Pocol Dorin: „Eu am o curiozitate. Eu am împărţit suma la metrii pătraţi desfăşuraţi
şi  a ieşit  900 şi  ceva de euro pe metru pătrat.  De ce dacă eu sau oricare dintre noi
construim ceva ne costă aproximativ 300 de euro iar când Primăria construieşte ceva, mai
ales că nu o face de la zero, e de trei ori mai mult?”
 Silvia Moldovan: „Cred că nu aţi luat în calcul dotările.”
 Pocol Dorin: „Când zic la cheie, înseamnă cheie!”
 Silvia Moldovan: „La cheie nu înseamnă şi scaunele şi birourile. Iar aici sunt toate.
Inclusiv ascensoarele.”
 Pocol Dorin: „Mulţumesc! Eu am întrebat ca să ştiu!”
 Rodica  Andronescu:  ”  Discuţii  dacă  mai  sunt?  Nu sunt,  aşadar  supun  la  vot
proiectul. Cine este pentru aprobare?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21  voturi pentru.” 

S-a adoptat Hotărârea  98/2017

 14. Acceptarea sponsorizării de către S.N.G.N ROM GAZ SA către Direcția de
asistență socială din subordinea Consiliului local

Se  dă cuvântul  doamnei  Delia  Cristescu care 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: „Vă rog să acceptaţi această donaţie din partea Rom Gaz şi vă rog
să îmi permiteţi să vă spun că acest proiect l-am lucrat împreună cu colegii mei de la
Relaţii internaţionale, relaţii cu mediul de afaceri şi societatea civilă, parteneriate. Ţin să



le mulţumesc. Rom Gaz a mai făcut o donaţie pentru Centrul Acasa. Acolo a donat 14 mii
lei.”
 Rodica  Andronescu:  ”  Discuţii  dacă  mai  sunt?  Nu sunt,  aşadar  supun  la  vot
proiectul. Cine este pentru aprobare?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21  voturi pentru.” 

S-a adoptat Hotărârea  99/2017

15. Acordarea porților de hrană la Cantina de ajutor social pentru persoanele cu 
venituri de până la 520 lei fără contribuție personală 

Se  dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre precum
şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din
partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Se dă cuvântul d-lui consilier 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: „Acest proiect trebuie să ştiţi că este unic în ţară. De ce? Pentru că,
din întâmplare, la aceeași adresă,  la noi cantina de ajutor social  funcționează în
aceeași clădire cu Centrul de zi pentru persoane vârstnice. Nu am făcut decât să ne
adaptăm solicitărilor  vârstnicilor  care au pensie socială, așa încât venim cu această
hotărâre din 2014. Nu facem decât  să urmărim creșterea pensiei  sociale.  În legea
cantinei de ajutor social, toate persoanele care au până la venitul minim garantat au
porțiile de hrană gratuite iar cei care au peste trebuie să plătească 30%.  Aici vorbim
de cei vârstnici care au pensia 520 de lei. Este mai mult decât ajutorul social. Doar cel
30% îl punem noi. E vorba de 10 vârstnici.”

Rodica Andronescu: ” Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot
proiectul. Cine este pentru aprobare?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21  voturi pentru.” 

S-a adoptat Hotărârea  100/2017

16.  Standardul  de  cost  pentru  serviciile  sociale  acordate  în  comunitate
persoanelor adulte afectate de scleroza multipla

Se dă  cuvântul  doamnei  Delia  Cristescu  care  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." 

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."

Delia  Cristescu:  ”În Alba-Iulia  avem un ONG care se  ocupă de această
boală, cu care noi avem un contract de parteneriat pe trei ani. Dar Consiliul
Județean a făcut un standard de cost mai mic decât al nostru. Trebuie să știți
acest lucru.  Noi am fost în anul doi acum. Dar suma am rupt-o în două. 110
pentru  beneficiari  și  110  pentru  aparținători.  Întrucât  la  nivel  de  Consiliu
Județean  și Direcție Generală   este beneficiarul în sine. Aparținătorii  și în
speță familia este obligația noastră. Acesta este proiectul. Pentru acest tip de
serviciu social  nu există standard național. Îl facem noi la nivel local.”

 Rodica  Andronescu:  ”  Discuţii  dacă  mai  sunt?  Nu sunt,  aşadar  supun  la  vot
proiectul. Cine este pentru aprobare?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21  voturi pentru.” 

S-a adoptat Hotărârea  101/2017

17.  Acordarea  unui  ajutor  de  urgență  din  bugetul  local  capitol  ”Asistență
socială” 

Rodica Andronescu: ”Proiectul este retras de pe ordinea de zi.”

18. Acordarea unor sume de bani pentru un proiect socio-cultural 
Se dă cuvântul  doamnei  Delia  Cristescu  care 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." 

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."

Delia Cristescu: ”Se referă la acordarea sumei de până la 10 mii lei din bugetul
local pentru derularea proiectului socio-cultural. Dacă îmi permiteți aș vrea un pic să îl
reformulez acest articol 1. Aș vrea să rezulte foarte clar  că  alocăm suma.   De  data
aceasta  nu  organizăm  noi,  că  alocăm  suma.  Și  împreună  cu  colega  mea  de  la
contabilitate, ca să fie clar am zis așa: articolul 1 rămâne Aprobă alocarea sumei de
până la 10 mii lei din bugetul local pe anul 2017 pentru derularea proiectului socio-



cultural Asociației  romilor din Alba-Iulia Aven Sheavale,  care implementează acest
proiect.  Aceasta este modificarea pe care vă rog să îmi dați voie să apară în hotărâre
pe acest articol.”

Bumbu Nicolae: ”Vreau să fac o specificație aici. La acest proiect s-a mai adus o
solicitare din partea Organizației Uniunii Democratice a Romilor.”

Rodica Andronescu: ”Este pe masă. Dar este proiect pentru această solicitare.
Comisia am avut-o în data de 21.”

Mircea Hava: ”Ce e Uniunea Democrată?”
Bumbu Nicolae: ”Este o altă organizație.”
Bumbu Viorel: ”Dacă îmi permiteți. Este important. Domnul Primar poate nu

știe  sigur.  Uniunea  Democratică  a  Romilor  este  tot  un  ONG.  Vin  din  partea
organizației și susțin chestiunea  aceasta tocmai dintr-o perspectivă de care vă rog să
țineți cont. Dintr-o perspectivă bună a responsabilității care gestionează  acești bani,
respectiv  această sumă de 100 de milioane  dar și a dumneavoastră, a consilierilor
pentru că trebuie să alocați  această sumă unei organizații care este în stare să facă
acest lucru, care are expertize  și să nu mai iasă un fiasco pe care noi îl cunoaștem de
anul  trecut.  Și  încă  ceva  vis  a  vis  de actul,  de  calitatea  acestui  eveniment.  Să nu
bagatelizăm evenimentul ca atare numai la virșli și la mititei și la muzică. O acțiune
socio-culturală  așa cum vedeți și dumneavoastră.  În programul de activități pe care îl
aveți  în fața dumneavoastră presupune mai mult decât  cârnați  și  joc. Eu sunt ferm
convins de  acest eveniment cu sprijinul dumneavoastră.  Și vă mulțumesc că ați avut
în vedere alocarea acestei sume. Nu știu dacă este destul de mare sau destul de mic
pentru  ca  acest  eveniment  să  devină  unul  din  evenimentele  cu  care  orașul   să  se
mândrească. Poate peste 10 - 20 de ani  va deveni un carnaval care intră  în programul
turistic al municipiului. Încă odată. Dacă credeți că o organizație care are 21 de ani de
existență, cu expertize prin reprezentanții ei, respectiv cu subsemnatul  și alții  care am
implementat proiecte europene și altele poate fi pasat  de o organizație  care este un
ONG după Legea nr. 26 cu trei persoane și își  asumă o asemenea responsabilitate!
Asta nu înseamnă că eu îl combat pe Tică acum. Dar trebuie să avem fiecare simțul
măsurii. Și pentru că noi, unii, avem dezvoltat acest simț al modestiei, notorietatea și
familia mea  și speța mea cred că o cunoașteți toți. Dacă vă asumați acest risc, faceți
așa cum procedați!

Vă solicit ca această sumă să ne-o alocați organizației noastre. Este o organizație
serioasă.  V-am dat  câteva  broșuri  să  le  vedeți.  Și  încă  o  chestiune  în  plus.  Chiar
dumneavoastră, doamna președinte, ați avut calitatea de inspector, de secretar de stat.
Am și reprezentanți din cei care sunteți aici și șefi de instituții. Dumneavoastră știți cu
cine ați colaborat și pe cine vă puteți baza. Și dacă credeți că prezența unuia care a
semnat lider … A fi lider nu înseamnă a fi și președinte de organizație. Îl avem și pe
domnul city  manager aici.  Eu vă rog să  chibzuiți  foarte bine  ce vreți  de la acest
eveniment. Avem un plan acolo serios  cu ieșire  la râul Ampoi, cu aruncarea unor
coronițe care invocă și simbolizează memoria celor care au căzut  în lagăre. Păi ce
facem? Ne adunăm undeva și cântăm și dansăm? Și asta este ziua de 8 aprilie! Atât am
avut de spus. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dar nu vreau să închei până nu vă și



salut pe dumneavoastră, pe toți, pe domnul Primar și pe domnii viceprimari. Vă salut!
Ați avut în vedere ceea ce v-am spus. Rămâne ca dumneavoastră să votați!”

Domnul din public: ”Sunt din partea Asociației Romilor Aven Sheavale.  Noi am
depus o cerere de solicitare.  Mulțumim  Primăriei că ne-a sprijinit. Suntem de aceeași
etnie, suntem de acord, nu avem nimic împotrivă.  Singura diferență este că în acest an
am vrut să ne asumăm noi această răspundere. Nu este ceva deosebit. O facem pentru
comunitatea  romilor.  Nu  pentru  germani,  nu  pentru  maghiari.  Se  desfășoară  în
perimetrul romilor.  Nu văd nemulțumirea.  Doar că suntem mai noi.  Dar suntem o
asociație  legală,  cu  hotărâre  judecătorească.  Funcționăm normal,  cunoaștem foarte
multe probleme ale romilor. Sau putem sări calul și rezolvăm  niște probleme de natură
politică? Nu, nu! Căutăm doar înțelegere, toleranță!”

Paul Voicu: ”Eu vreau să vă propun, domnilor consilieri,  să schimbăm puțin
proiectul.  Vin cu un amendament.  Așa  cum am făcut  în  alți  ani  să  organizăm noi
Primăria,  prin Direcție.  Avem experiență mult  mai bună decât  toți  ceilalți.  Știm ce
trebuie făcut.  Și  așa,  nu vom mai da curs  unor dispute  și  discuții.  Organizăm noi,
Primăria, așa cum am făcut-o de atâția ani. Și totul este ok. Aceasta este propunerea
mea. Dacă aveți alte propuneri, vă rog să le prezentați.”

Mircea  Trifu:  ”În  primul  rând aș  vrea  să  nu  îi  fac  nici  un  rău  uneia  dintre
asociațiile acestea. Pentru că, ori de câte ori intervin eu … În primul rând aș vrea să îi
mulțumesc domnului  Bumbu Viorel pentru discursul european de-a dreptul, din care
mulți de aici ar avea de învățat să iasă din această încrâncenare.  Într-un mod civilizat a
explicat  niște  chestiuni  care,  până  la  urmă țin  de  niște  lucruri  pe  care  le  aducem
frecvent în discuție. Cea a integrării europene. Și a ne integra în Europa  în nici un caz
nu înseamnă miștocăreală față de oricare dintre etniile care trăiesc aici în România. Eu
ce pot să vă spun ca albaiulian? Că mai sunt în Consiliul local poate câțiva  care,
începând de la bunicii sau străbunicii noștrii au locuit  aici în oraș. Bunicii mei știu de
la bunici, de la părinți că familia Bumbu era reprezentanta etniei rome în Alba-Iulia.
Știu că am și copilărit  aici pe strada Tolstoi   în apropierea cartierului țigănesc sau
lumea nouă, cum se numea atunci. Și cred că a trata așa cum v-am spus, că nu găsesc
alt cuvânt decât prin glumă și miștocăreală o chestie foarte sensibilă, arată chiar gradul
fiecăruie  de a învăța  ceva în toți   anii  aceștia.  Problema e foarte  delicată  tocmai
datorită faptului că această etnie este aici în oraș încă din secolul 17 - 18 și  are o
vechime. Identitatea unui oraș chiar și în asta constă. Și de aceea cred că ar trebui să ne
gândim  foarte  matur  să  se  găsească  o  soluție  în  așa  fel  încât  să  nu  dezbinăm
comunitatea romă. Și să găsim o soluție să aducem la masă comunitatea romă pentru
că evenimentul este în aprilie.”

Pocol Dorin: ”Aveți vreo propunere?”
Mircea Trifu: ”Da. Nu am înțeles de ce solicitarea domnului Bumbu nu a fost

îndeplinită ca un proiect și apare ca o chestiune pentru Diverse. Propun ca și echilibru
să fie cele două proiecte. Să ne întâlnim încă odată și să fie lucrul acesta. De ce să nu
primească și ei o sumă de bani și să fie un lucru echilibrat?”

Mircea Hava: ”Vă spun eu de ce! Eu aș zice: hai să le dăm ceva de lucru să
vedem dacă se mai duelează asociațiile!”



Pleșa  Gabriel:  ”Doamna președinte!  Haideți  să  lămurim întâi  o  problemă de
ordin tehnic. Primul ONG cu care nu avem nimic de împărțit, decât că dânșii vin în
fiecare an cu solicitarea respectivă. Ne depune o cerere în luna ianuarie. Sunt singurii
care au venit la dialog cu noi și la discuții. În urma discuțiilor cu dânșii, împreună cu
doamna directoare am stabilit  ca anul acesta să propunem Consiliului local o sumă de
bani și să își organizeze dânșii. În data de 20, adică mai exact  cu patru zile după ce se
vede ordinea de zi, după ce se aude de acest proiect vine și cel de-al doilea ONG al
domnului Bumbu cu care nu am nimic, să li se aloce și lor o sumă de bani. Vin și
întreb. Se știa foarte clar  că 8 aprilie este Ziua Internațională a Romilor. De ce nu a
venit la timp? Unu la mână. Doi la mână. Nu pot să uit ceea ce s-a întâmplat anul
trecut. Vreau să vă spun că tehnic vorbind  sunt patru zile de când s-a depus această
cerere.  Proiectul  era  trecut  prin  comisie.  Nu  avem  nimic  de-a  face  cu  ONG-ul
respectiv. Dar este singura care a venit să discutăm aceste lucruri. E bine să știți ca să
hotărâți în consecință.”

Rodica Andronescu: ”Și vreau să vă spun că atunci când a fost proiectul  și s-a
întrunit comisia, proiectul nu a existat. Eu le-am primit azi pe masă. Azi!  Și am ținut
să precizez că este comisia din care fac parte. Nu am nici  un party free.  Judecăm
obiectiv.”

Bumbu Viorel: ”Doamna președinte! Nu am vrut să mai intervin. Întotdeauna
revine  finalul  celui  care  organizează.   Dar  trebuie  să  lămuresc  dintr-o  perspectivă
absolut obligatorie ce mă privește ca lider de organizație. Afară că discutăm aici de
concepte  europene  și  discutăm și  de  chestiuni  subiective,  am în  vedere  următorul
lucru. O remarcă. Domnul Primar a zis că noi ne duelăm în război! Să ne dea cineva de
lucru!  Aici  nu  este  vorba  de  un duel!  Să  mă  duelez  cu  Tică?  De  ce?  Pentru  ce?
Evenimentul este al comunității. Eu am ridicat aici o altă problemă. Al capacității de a
face  acest  lucru.  Noi  vorbim  de  expertize  atunci  când  implementăm  proiecte  și
solicităm finanțări. Dacă vreți să dezvolt mai mult subiectul de concept european, nu
știu dacă își are rostul aici. Revin la ceea ce spunea domnul Pleșa. Mă tem și asta chiar
sunt obligat,  că mi se pare  că mi se aduce afront direct mie și familiei mele. De ce?
De faptul că a fost prezent  acel personaj pe care nici nu îl cunosc!  Manole-răsmanole!
Ca să lămurim lucrul  acesta!  Chiar  nu am nici  un amestec!   Și  atunci,  numai  din
perspectiva că nepotul  meu, printr-o coincidență aparține PSD-ului, nu cred că este
cazul, domnule viceprimar! Eu vă respect foarte mult! Deci, nu trebuie să mă băgați pe
mine!  V-am rugat să vă uitați pe acel material!  Aici avem un domn manager Nicolaie
Moldovan care cunoaște  notorietatea subsemnatului și mă bucur și m-aș bucura  dacă
ar  interveni!  Deci,  eu  am o notorietate,  am o  experiență!  Ce  am eu cu  Romică!?
Bravo! Să facă! Este o inițiativă! Deci, aceasta este chestiunea  și drept pentru care vă
salut și vă mulțumesc! Dumneavoastră decideți!”

Paul Voicu: ”Vreau să mai completez cu două fraze.  Am fost printre puținele
municipalități care am avut niște spectacole deosebite cu ani în urmă. A fost și din
Jidvei și din tot județul. Au fost de o complexitate desăvârșită.  Nu am făcut niciodată
mișto de nimeni.  Sunt prieten foarte  bun și  cu Viorel  și  cu ceilalți.  Nu am nici  o
problemă cu nici un cetățean al municipiului Alba-Iulia. Și cu domnul consilier, chiar
dacă e de la PSD, ne cunoaștem de 20 de ani. Consider că cel mai bine este să ne



ocupăm profesionist  de tot ce trebuie. Și o putem  face chiar pentru toată lumea. Și
propun de acum  înainte să ne ocupăm  tot noi de acest eveniment.”

Medrea Bogdan: ”Vreau să-i dau un răspuns domnului Pleșa. Cine va face, cine
organizează e mai puțin important. Foarte important este să se facă. Cred că a uitat că
dânsul a invitat, într-adevăr la recomandarea mea, pe acest domn. El a venit cu cele
mai bune intenții ca să dea un mesaj. Din păcate au făcut o gafă  peste care nici Oficiul
Național  de  discriminare  nu  a  putut  să  treacă.  Nu  poți  să  pui  să  prezinte  acest
eveniment care a spus ce a spus despre comunitatea de romi.”

Pleșa Gabriel: ”Știți foarte bine  că nu a avut nici măcar un avertisment!”
Rodica Andronescu: ”Dacă îmi permiteți! Știți, eu sunt președinte de ședință! Să

nu uităm  să ne comportăm civilizat! Dacă mai sunt discuții pe acest proiect?”
Bumbu Viorel: ”Vreau să întreb și eu ceva  pe domnul viceprimar. Dacă știe

afirmațiile pe care le-a făcut Rareș Buglea?”
Inurean Ioan: ”Este ceva trecut!”
Rodica Andronescu: ”Suntem în 2017! Haideți să depășim momentul!”
Marcel  Jeler:  „Vreau  să  vă  spun  că  dacă  acceptați  amendamentul  domnului

viceprimar Paul Voicu, atunci va trebui să reformulăm articolul 1 pentru organizarea
Primăriei. Și articolul 2 va dispare.”

Mircea Trifu: ”Vă rog să supuneți la vot și propunerea mea de a face un singur
proiect care să conțină cele două asociații  la un loc.”

Marcel Jeler: ”Asta era și propunerea inițială!”
Rodica  Andronescu:  ”Avem  două  amendamente.  Amendamentul  domnului

Mircea Trifu.”
Mircea Trifu: ”Să se facă un proiect care să înglobeze ambele organizații care să

privească suma respectivă.  Sau mă rog! Dacă ar fi  necesară o sumă mai mare.  Aș
propune 20 mii ron.”

Părăsește sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel.

Marcel Jeler: ”Asta s-ar putea face chiar acum.”
Mircea Trifu: ”Aceasta este propunerea mea. Cred că ar rezolva problema.”
Rodica Andronescu: ”Supun la vot amendamentul domnului  consilier Mircea

Trifu. Cine este pentru aprobare?”
”Fiind supus  la vot,  amendamentul  a  fost  votat  cu 7 voturi  pentru Popescu

Marius Ciprian, Mircea Trifu, Vasile Crișan, Clepan Dimitrie, Medrea Bogdan, Bumbu
Nicolae,  Bunea  Ioan  Iulian,  3  voturi  împotrivă  Paul  Voicu,  Pleșa  Gabriel,  Rodica
Andronescu  și  10  abțineri  Popa  Pavel,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian
Tudorașcu,  Alin  Ignat,  Hașa  Cătălin,  Domuța  Iulius  Viorel,  Popescu  Emil,  Pocol
Dorin, Moldovan Angela, Lupea Gabriel.”

Amendamentul domnului consilier Mircea Trifu a fost respins întrucât nu s-a
întrunit numărul de voturi necesar.

Rodica Andronescu: ”Propun ca acest eveniment să fie organizat de Primăria
Alba-Iulia, de Consiliul local. Cu suma de 10 mii? Cu acești bani?”



Marcel Jeler: ”Da.”
Rodica Andronescu: ”Supun la vot  proiectul  de hotărâre  cu propunerea de a

organiza Primăria acest eveniment. Cine este pentru aprobare?”
”Fiind supus la vot proiectul cu amendamentul a fost votat cu 13 voturi pentru și

7  abțineri  Pleșa  Gabriel,  Mircea  Trifu,  Vasile  Crișan,  Medrea  Bogdan,  Clepan
Dimitrie, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian.” 

S-a adoptat Hotărârea  102/2017

Părăsesc sala de ședință domnii consilieri Hașa Cătălin și Medrea Bogdan.

19. Repartizarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii, rămasă vacantă,
realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe.

Se dă cuvântul  doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
   Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Delia  Cristescu:  ”Eu  îl  prezint  în  numele  colegilor  mei.  Există  o  listă  de
priorități   pentru  repartizarea  acestor  locuințe.  Este  vorba  de  două  garsoniere.
Următorii pe listă. Și cine confirmă că dorește.”

Rodica  Andronescu:  ”Alte  discuții  dacă  mai  sunt  la  acest  proiect?  Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru aprobare?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 103/2017

20.  Încheierea  unui  protocol  de  colaborarea  intre  Municipiul  Alba  Iulia  și
Inspectoratul Județean Alba Iulia pentru organizarea etapei naționale a Olimpiadei
de Limba si Literatura Romană – nivel liceal în perioada 25 – 29 – aprilie 2017 

Se dă cuvântul  doamnei Rodica Andronescu  care prezintă proiectul de hotărâre
și raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din
partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Se dă cuvântul d-lui consilier 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." 



Revin în sala de ședință domnii consilieri Jidveian Ovidiu Viorel, Hașa Cătălin,
Medrea Bogdan.

Rodica Andronescu: ”Este un eveniment care promovează Alba-Iulia. Vom avea
peste 250 de tineri din toată țara. Discuții dacă sunt? Nu sunt, așadar supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 104/2017

21. Cheltuirea unor sume de bani din bugetul local pentru evenimentul Balul
Județean al Elevilor 

Se  prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din

partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Paul  Voicu:  ”Este  un  proiect  foarte  simplu.  Fiind  vorba  despre  tot  ce
înseamnă județul Alba la nivel de liceu,  am fost de acord să alocăm  o sumă de bani
necesară doar pentru închirierea clădirii. Casa de Cultură a Sidicatelor.”

Părăsește sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan.

Rodica Andronescu: ”Discuții  dacă mai aveți  la acest proiect?  Nu sunt,  așadar
supun la vot. Cine este pentru aprobare?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 105/2017

22. Prelungirea duratei Protocolului de Cooperare încheiat între Asociația Green
Revolution din România și Municipiul Alba Iulia

Se dă cuvântul  doamnei  Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier   Jidveian Ovidiu Viorel 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.
         Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Crina Dumitrescu: ”Această asociație deja funcționează din 2015. În raportul de
specialitate   sunt  prezentate  obiectivele  acestui  protocol.  Și  dânșii  solicită,  ca
urmare a rezultatelor bune, prelungirea cu încă un an.”

Mircea Hava: ”Vă rog să spuneți cu bicicletele de acolo. Spuneți de contractul



cu bicicletele care cer să fie prelungit.”
Părăsește sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

Rodica Andronescu: ” Discuții dacă sunt? Nu sunt, așadar supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru și o abținere Pocol
Dorin.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 106/2017

23. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ''Creșterea calității
vieții pentru cetățeni prin transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii''-
acronim Methamorphosis, (Transformation of neighbourhoods in a child-friendly
way to increase the quality of life for all citizen) finanțat în cadrul programului
european HORIZON 2020

Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care  prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din
partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Crina Dumitrescu: ”Deci, acest proiect Methamorphosis se adresează atât copiilor
cât și spațiului de locuit și recreere. Se propun metode de amenajare a acestor spații care
să fie în beneficiul copiilor noștri. Perioada este 48 de luni. Aveți partenerii care sunt
lângă noi. Liderul este o organizație din Austria. Suma pe care noi o primim este de 133
mii de euro, finanțare nerambursabilă sută la sută.”

Rodica Andronescu: ” Discuții  dacă mai sunt?  Nu sunt,  așadar supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 107/2017

Crina Dumitrescu: ”Vă rog să îmi permiteți să discutăm și proiectul nr. 42.”

Părăsește sala de ședință domnul consilier Paul Voicu.

42. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  înființării  și funcționarea structurii
cu rol de Autoritate Urbană la nivelul Municipiului Alba Iulia, organism care va fi
parte integrantă din sistemul de management și  control al Programului Operațional
Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Intermediar de rang II.

Se dă cuvântul  doamnei  Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier   Jidveian Ovidiu Viorel 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.
         Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Crina  Dumitrescu:  ”Pentru  a  implementa  Axa  4  din  Programul  Operațional
Regional   care  se  adresează  comunității  locale,  municipiului  reședință  de  județ  este
necesară  înființarea  unei  structuri  numită  autoritate  urbană   la  nivelul  municipiului
Alba-Iulia  care va îndeplini rolul de organism intermediar. Deci, asemenea ADR-ului,
organism intermediar de rang 2, o structură în cadrul Primăriei municipiului Alba-Iulia
alcătuită din personal al compartimentelor, serviciilor, birourilor, direcțiilor din aparatul
de specialitate. Aveți în acest proiect și anexele care stau  la baza funcționării  acestei
autorități. Se solicită aprobarea acordului de delegare a atribuțiilor de selectare strategică
a titlului de proiect, care sunt enumerate  în documentele strategice  ce stau la baza
lansării  acestei axe în cadrul Programului Operațional Regional. Și pe de altă parte avem
în acest proiect  atât regulamentul de organizare și funcționare, precum și o omisiune aici
în anexă 3 care este prezentată în anexă, va mai avea încă un articol acest proiect prin care
se aprobă procedura de selectare a acestor proiecte.”

Rodica Andronescu: ”Dacă mai aveții discuții cu privire la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 85/2017

Nicolaie Moldovan: ”O precizare vreau să fac. Prin axa 4, Primăria va avea acces
la 23 milioane de euro pe 4 categorii mari de proiecte. Prima categorie este pe  mobilitate
urbană, a doua categorie este de amenajare pentru zone verzi, a treia este intervenții  în
activități  de tip reacreativ culturale în comunități defavorizate și ultima în infrastructura
preșcolară respectiv învățământul tehnic și preșcolar.”

Revine  în  sala  de  ședință  domnul  consilier  Sandu  Cornel  Stelian  și  domnul
consilier Paul Voicu.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentatii de urbanism:
Art.1:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE

INDIVIDUALE,  ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVITA,FN,  solicitant POPESCU
NICOLAE  si  POPESCU  ANA,  DARLOSAN  DORIN  IOAN  si  DARLOSAN
ANCA ADRIANA, MICLEA IOAN si MICLEA VICTORIA, BUZA AURORA si
BUZA  MIHAI”, conform  planului  de  situatie  anexat,  cu  conditia  modificarii
profilului  transversal  al  strazii  propuse  de  la  7,0m la  8,0,  la  momentul  solicitarii
autorizatiei de construire pentru locuintele individuale amplasate pe terenurile de pe
frontul opus.

Se dă cuvântul d-lui Sorin Cristian  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 cu condiții acest proiect de hotărâre.”

Sorin  Cristian:  ”Avizează  PUZ construire  locuințe  individuale  în  Alba-Iulia,
strada Emil Racoviță, solicitant Popescu Nicolae și Popescu Ana, Dârloșan Dorin Ioan
și Dârloșan Anca Adriana, Miclea Ioan și Miclea Victorie, Buza aurora și Buza Mihai.
Deci, este un teren între Emil Racoviță și Alexandru Odobescu. Comisia a dat aviz
favorabil  cu  condiția   ca  la  momentul  solicitării  autorizației  de  construire  pentru
locuințele  individuale  amplasate  pe  terenurile  de  pe  frontul  opus  să  se  modifice
profilul transversal al străzii de la 7 la 8 metrii.”

Părăsește sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.

         Rodica Andronescu: „Supun la vot articolul 1. Cine este pentru avizare cu
condiția impusă de comisie?”

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

Art.2:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTA
FAMILIALA  –  A  DOUA   LOCUINTA  PE  PARCELA,  ALBA  IULIA,  STR.
MUSETELULUI, NR. 10, solicitant GROZA SIMION”, conform planului de situatie
anexat, cu conditia completarii documentatiei cu propunerea de volumetrie.

Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  precum şi raportul de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice,  protecţia mediului înconjurător,  conservarea monumentelor istorice şi  de
arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Sorin  Cristian:  ”PUD  construire  locuință  familială,  a  doua  pe  parcelă  în
Alba-Iulia, strada Mușețelului, nr. 10.”
 Rodica Andronescu: „Supun la vot articolul.  Cine este pentru aprobare?”

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

Art.3:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
COLECTIVE SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, ALBA IULIA , STR. EMIL
RACOVITA, NR. 38 , solicitant S.C. SELCAN TOUR S.R.L.”, conform planului de
situatie anexat, 

Sorin Cristian: ”La articolul 3 și 4 comisiile de specialitate au pus niște condiții
legate  de  aviz  Ministerul  Culturii,  aviz  MAPN  care  nu  au  fost  îndeplinite.  În
consecință au fost retrase de pe ordinea de zi.”

Revine în sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.



Art.4:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
COLECTIVE SI  SPATII  ALIMENTATIE  PUBLICA LA PARTER,  ALBA IULIA,
STR.  ALEXANDRU  ST.  SULUTIU,  NR.1,  solicitant VADAN  VALERICA
EMILIA”, conform planului de situatie anexat, 

Sorin Cristian: ”Este retras de pe ordinea de zi.”

Art.5:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE COPERTINA CU
CARACTER  PROVIZORIU  PENTRU  TERASA,  ALBA  IULIA,  P-TA  IULIU
MANIU, solicitant SC PATI PAN GRUP SRL”, conform planului de situatie anexat,
cu conditia aprobării unei constructii cu caracter provizoriu pe o perioada de maxim 3
ani de la data emiterii autorizatiei de construire; perioada de 3 ani va fi redusa in cazul
aplicarii unor investitii publice de interes general.

Se dă cuvântul d-lui Sorin Cristian  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 condiți acest proiect de hotărâre.”

          Părăsește sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.

 Sorin Cristian: ”Aprobă PUD construire copertină  cu caracter provizoriu pentru
terasă,  Piața  Iuliu  Maniu,  solicitant  Pati  Bar.  Era  condiția  ca  până  la  aprobare  să
parcurgă etapa de consultare a apopulației. Condiția a fost îndeplinită. Și v-aș ruga să
păstrăm  aceeași condiție pe care o păstrăm la toate terasele  cu caracter provozoriu.
Caracterul provizoriu să fie pe o perioadă de maxim trei ani.”

Rodica Andronescu: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar
supun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui articol cu condiția impusă?

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18  voturi pentru și o abținere Vasile
Crișan.”

Art.6:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  HALE
DEPOZITARE  PRODUSE  INDUSTRIALE  SI  IMPREJMUIRE,  ALBA  IULIA,
SOSEAUA DE CENTURA, NR.100,  solicitant MUNTEAN EMANOIL”, conform
planului de situatie anexat, cu conditia prezentarii la autorizare a parcelelor aferente
dezvoltării  tramei  stradale  in  conformitate  cu  reglementarile  aprobate  la  care  s-a
modificat categoria de folosintă in drum.

Se dă cuvântul d-lui Sorin Cristian  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.”
Sorin Cristian: ”Aprobă PUD construire hală de depozitare produse industriale

și împrejmuire, Șoseaua de centură, nr. 100. Solicitant Muntean Emanoil. Comisiile au
dat aviz favorabil  cu condiția prezentării la autorizare a parcelelor aferente dezvoltării
tramei  stradale   în  conformitate  cu reglementările   aprobate  la  care  s-au modificat
categoria de folosință din arător în drum.

Rodica Andronescu: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar
supun la vot. Cine este pentru aprobare cu condiția impusă de comisie?”

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

Revin în sala de ședință domnii consilieri Alin Ignat și Medrea Bogdan. 

 Art.7:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
LOCUINTA IN RESTAURANT, MANSARDARE CU DESTINATIA DE PENSIUNE
SI  CONSTRUIRE  ANEXA  GOSPODAREASCA  (magazie  si  centrala  termica)
modificare  PUD  aprobat  HCL326/28nov  2016,  art.5,  ALBA  IULIA,  STR.
I.C.BRATIANU, NR.2,  solicitant LAZAR CARMEN GINA”, conform planului de
situatie anexat, cu condiția păstrării aspectului arhitectural al clădirii.

Se dă cuvântul d-lui Sorin Cristian  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.”

Sorin Cristian: ”Schimb de destinație din locuință  din locuință în restaurant,
mansardare cu schimb de destinație de pensiune și construire anexă gospodărească,
magazie și centrală termică.  Modificare PUD aprobat prin HCL  nr. 326/28. 11. 2016.”

Pocol  Dorin:  ”Aceeași  problemă.  Nu  are  deloc  parcări  lângă  Consiliul
Județean.”

Mircea Hava: ”Această clădire este la ora actuală restaurant.”
Pocol Dorin: ”Dar vrea să facă sus pensiune.”
Sorin Cristian: ”În noiembrie a fost aprobat tot așa  dar în loc de pensiune a dat

locuință de serviciu. Ori nu poate fi locuință de serviciu  atâta vreme cât în CF  era
persoană fizică, nu firmă. Și atunci a venit cu această modificare.”

Mircea  Hava:  ”Și  acolo  este  restaurant.  Nu  am  nici  o  problemă  legată  de
restaurant.  Chiar  îmi  place  cum  arată.  Dar  cât  înseamnă  ca  înălțime?  Păstrează
caracterul zonei?”

Pocol Dorin: ”Și plus că dacă vrea cazare, nu are nici un loc de parcare?”
Mircea Hava: ”Clădirea este frumoasă! Rămâne așa sau o să fie iarăși  un coteț

cu gresie pe dinafara?”
Andronescu Rodica: ”Avizul cum este?”
Pocol Dorin: ”Unii da, unii nu. Majoritatea da.”



Mircea Trifu: ”Dacă îmi permiteți. Chiar vreau să fac o intervenție vis a vis de
povestea  aceasta.  În  urmă cu  câțiva  ani  de  zile   a  apărut  în  presă  că  la  inițiativa
colegului  și  prietenului  meu   Dorin  Pocol  a  fost  aprobat  în  acest  consiliu   un
regulament  care  ar  fi  urmat  și  stabilea  și  chestiuni  referitoare  la  ceea ce spunea
domnul Primar, de o arhitectură foarte bine construită. Și vreau să pun o întrebare.
Dacă era doamna arhitect  aș fi întrebat-o pe dânsa că ține de biroul dumneaei. În ce
mod s-a dus la îndeplinire acea hotărâre din 2012? Dacă nu s-a dus, care a fost motivul
pentru care nu s-a dus la îndeplinire hotărârea?”

Mircea Hava: ”Hotărârea era pentru cromatica la blocuri.”
Floare Hațegan: ”Pentru cromatică. Fiecare bloc renovat, fiecare asociație urma

să consulte arhitectul șef pentru cromatică.”
Mircea Trifu: ”Eu din ceea ce am citit în presă  și văd că în ultima vreme  apar

în presă și articole din astea ciudate, mie mi se părea mult mai mult. E drept că nu am
văzut hotărârea  și de aceea am vrut să întreb.”

Mircea Hava: ”Eu nu am nici  o problemă.  Păstrează stilul  clădirii?  Pe mine
aspectul acesta mă interesează! În rest, poate să mansardeze!”

Rodica Andronescu: ”Facem acest amendament. Să păstreze aspectul clădirii.”
Pocol Dorin: ”Trebuie să țineți cont  că este o zonă foarte aglomerată, nu prea

sunt locuri de parcare. Eu înțeleg că toată lumea vrea să facă ceva! Dar nu se poate
oriunde, oricând! Părerea mea! Deși cred că în comisie am votat favorabil!”

Mircea Hava: ”Singura chestiune pe care vă rog să o puneți ca și condiție este să
păstreze caracterul clădirii.”

Rodica Andronescu: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar
supun la vot. Cine este pentru aprobare, cu condiția impusă?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 20  voturi pentru și o abținere Vasile
Crișan.”

Art.8:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „EXTINDERE  SPATIU
COMERCIAL,  ALBA IULIA, STR. TRANSILVANIEI, NR. 21A,  solicitant UZEIR
MEHMED”, conform planului de situatie anexat,  

Sorin Cristian: ”Articolul este retras de pe ordinea de zi.”

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „REAMENAJARE SPATIU MEDIA
MULTIFUNCTIONAL,  EXTINDERE  LA PARTER  SI  SPATII  DE  CAZARE  LA
ETAJ 1, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.68A, solicitant SC DENY
LOOK SRL”, conform planului de situatie anexat.

Se dă cuvântul d-lui Sorin Cristian 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.”



Sorin Cristian:  ”PUD reamenajare  spațiu  media  multifuncțional,  extindere  la
parter și spații de cazare, strada Vasile Alecsandri, vechea moară. Clubul de bowling.
Este o terasă.„

Rodica Andronescu: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar
supun la vot. Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 21  voturi pentru.”

Art.10:  Amână Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  BAR,  SPATIU
ALIMENTATIE PUBLICA, SERVICII SI COMERT - MODIFICARE PUD aprobat
prin  HCL NR.  206/07.2016,  ART.6,  ALBA IULIA,  STR.  TIMISULUI,  NR.  13,
solicitant HATEGAN NICOLAE”, conform planului de situatie anexat; se va emite
autorizatie pentru constructii cu caracter provizoriu pe termenul de 5 ani. 

Se dă cuvântul d-lui Sorin Cristian   care prezintă PUD-ul  precum şi raportul de
specialitate.

Sorin Cristian: ”De asemenea, un PUD care a fost aprobat anul trecut în iulie
2016.  Revine  cu  el  din  cauza  unor  condiții  impuse  de  aviz  Electrica   și  de  Apa
Mare.Construire bar,  spațiu alimentație publică,  servicii  și  comerț,  modificare PUD
aprobat  prin  HCL  nr.  206/07.  2016,  strada  Timișului,  nr.  13,  solicitant  Hațegan
Nicolae. Condiția a fost de a se emite  autorizație de construcție  pentru construcții cu
caracter provizoriu pe termenul de cinci ani. Dar mai avem o problemă. Am observat
că este o neconcordanță  între avizul CNADR și planșa de reglementare.”

Paul Voicu: ”Propun amânare până la reglementarea situației.”
Rodica Andronescu: ”Supun la vot amânarea acestui articol. Cine este pentru

amânare?”
”Fiind supua la  vot,  articolul  a  fost  votat  cu 20 voturi  pentru  amânare și  o

abținere Pleșa Gabriel.”

Art.11:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR, APUSENI, solicitant CIUGUDEAN PETRU,
CIUGUDEAN  IOAN,  PASCA NICOLAE,  ISAI  C-TIN,  BRICIU  MARIANA,
CIUGUDEAN ELENA, CIUGUDEAN NICOLAE”, conform planului de situatie
anexat. 

Sorin Cristian: ”Nu a prezentat avizul stradal. Este retras de pe ordinea  de zi.”

Art.12: Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.2, art.3,
art.4, art.5 si art.6 perioada de valabilitate de 3 ani.

Rodica Andronescu: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este pentru?”
”Fiind supua la vot, articolul a fost votat cu 21 voturi pentru.”

Rodica Andronescu: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele.
Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus la vot, proiectul și articolele au fost votate cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  108/2017



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

Se dă cuvântul domnului   Nicola Alexandru   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."

Nicola  Alexandru:  ”Prin  acest  proiect  propunem neatribuire  în  proprietate   a
terenului aferent casei situate pe strada Decebal, nr. 21, casa fiind cumpărată în baza Legii
nr. 112/1991 întrucât  considerăm că nu se încadrează în prevederile  Legii nr. 18/1991,
art.  36  deoarece  prin  hotărârea  de  guvern  se  menționează  că  odată  cu  vânzarea  se
dobândește și dreptul de proprietate aferent acestuia.”
 Rodica Andronescu: ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la
vot. Cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20  voturi pentru  şi o abţinere
Mircea Trifu.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 109/2017

26. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (extindere
magazin industrial) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției, nr. 49

Se dă cuvântul domnului   Nicola Alexandru   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."

Nicola  Alexandru:  ”Avem o  documentație  tehnică  de  dezmembrare   pentru  o
extindere  de  spațiu  comercial  situat   pe  bulevardul  Revoluției  1989,  nr.  49  pe  teren
concesionat,  proprietar fiind statul român. Întrucât se propune atribuire de teren cotei
aferente fiecărui spațiu  este necesară aprobarea Consiliului local.”
 Rodica Andronescu: ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la
vot. Cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20  voturi pentru și o abținere Vasile
Crișan.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 110/2017

27. Parcelarea imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Călărași, nr. 2
Se dă cuvântul domnului  Nicola Alexandru  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."

Nicola Alexandru: ”Avem o parcelare  a unui imobil situat pe strada Călărași, nr. 2.
Este vorba de Școala Generală Nr. 1. În curtea acesteia o suprafață de 200 mp prevăzută
prin PUD nr. 132/2013.”
 Rodica Andronescu: ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la
vot. Cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21  voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 111/2017

28. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren)
situat în Alba Iulia, strada Marcus Aurelius, nr. 70
Se dă cuvântul  domnului  Nicola  Alexandru 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."

Nicola Alexandru: ”Se propune dezmembrarea unei suprafețe de teren de 22 mp
situat  pe  strada  Marcus  Aurelius,  vis  a  vis  de  blocurile  sociale,  pentru  a  putea  fi
concesionată, încât există  spațiu construit pe această suprafață pe care actualul proprietar
nu plătește taxă de concesiune.”
 Rodica  Andronescu: ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la
vot. Cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21  voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 112/2017

        
29. Transmiterea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Platoul Romanilor

a unor imobile(terenuri) situate în municipiul Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr.36
         Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon  care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
   Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Mihai Pripon: ”Aici este vorba de 2 parcele de teren. Una de 929 mp și una de
285 mp care sunt folosite de fapt de către această biserică  ca și curte. Și, având în
vedere că dânșii folosesc, transmitem în folosință gratuită.„

Părăsește sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.



Pleșa Gabriel: ”Aș vrea să vă propun un amendament. Concesiunea să nu fie pe
49 de ani ci să fie pe 25 de ani.”

Rodica Andronescu: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect cu amendamentul propus de domnul
consilier Pleșa Gabriel?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 113/2017

Revine în sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

30.  Aprobarea   închirierii  prin  licitaţie  publică  a  unor  locații  situate  în
CETATEA ALBA  CAROLINA în  scopul  desfăşurării  de  activităţi  de  închiriere
ecobiciclete  și  biciclete  electrice,  precum și  a  desfășurării  activității  de  vizitare  a
Cetății cu microbuz electric
   Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare
din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Mihai  Pripon:  ”Așa  cum  ați  putut  observa  mulți  dintre  dumneavoastră,
dezvoltându-se un turism în orașul nostru, mulți dintre investitori au început să ofere o
gamă din ce în ce mai diversificată de servicii către turiștii care vin. Având în vedere
că  și  foarte  multe  firme  doresc  o   să  desfășoare  aceste  activități,  vă  propunem
scoaterea  la  licitație  publică   a  unor  locații  pentru  desfășurarea  unor  asemenea
activități.”

Pocol Dorin: ”Se știe unde sunt?”
Mihai Pripon: ”Da. Le-ați aprobat luna trecută.”

   Rodica Andronescu: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la
vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21  voturi pentru. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 114/2017 

31. Aprobarea  prelungirii termenului contractului de concesiune nr.4.738/1994
încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și dna.Roșu Mariana

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

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare
din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.



          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

 Mihai Pripon: ”Este vorba despre o concesiune de teren. Vă rugăm să fiți de
acord cu prelungirea termenului acestui contract cu maximum jumătate din perioada
inițială, adică cu 12 ani și 6 luni.”

Rodica Andronescu: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21 voturi pentru. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 115/2017 

32.  Revocarea  Hotărârii  nr.269/2016  a  Consiliului  local  privind  aprobarea
închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în municipiul Alba Iulia, pentru
amplasare panouri publicitare și revocarea Hotărârii nr.375/2016  a Consiliului local
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în municipiul
Alba Iulia, pentru amplasare panouri publicitare
 Se dă cuvântul  domnului  Mihai  Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
   Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Mihai  Pripon:  ”Prin  aceste  două  hotărâri,  Consiliul  local  a  aprobat   la
propunerea noastră  închirierea prin licitație a unui număr  total de 24 de locații pentru
amplasarea de panouri publicitare. După desfășurarea licitației am constatat că, din
păcate  marea majoritate a acestor locații nu îndeplinesc condițiile legale  de autorizare
pentru a se putea amplasa astfel încât practic este imposibil  să ducem la îndeplinire
această hotărâre, motiv pentru care vă propunem să fiți de acord cu revocarea lor.”

Pocol Dorin: ”Se anulează licitația?”
Andornescu Rodica: ”Numai puțin, domnule consilier!”
Pocol Dorin: ”Stați că în contextul acesta vreau să întreb!”
Andornescu Rodica:  ”Am cerut  avizul  comisiei.  Nu supuneam la  vot.  Și  pe

urmă veneau discuțiile.”
Pocol Dorin: ”Ce aviz? Ce sens mai are să mai întreb  dacă spuneți avizul?”
Andronescu  Rodica:  ”Dacă  asta  este  procedura!  Îmi  pare  rău  dar  sunteți

consilier mai vechi decât mine!”
Pocol Dorin: ”S-a anulat licitația?”
Paul Voicu: ”Nu s-a anulat. Se propune.”
Pocol Dorin: ”Cea care a fost. Și au câștigat unii, alții. Mă rog. Ce se întâmplă

cu cele care există? Ele sunt expirate, nu?”



Mihai  Pripon:  ”Nu.  Mai  există  unele  locații  pe  care  sunt  amplasamente  de
panouri publicitare. La momentul de față se află într-un proces de inventariere pentru a
se vedea care dintre ele mai corespund ca amplasament cu legea și care nu, urmând ca
apoi să luăm măsurile care se impun. Rezilierea de contracte și demontarea lor unde
este cazul  sau rămânerea contractelor în vigoare pe mai departe până la expirare.”

Pocol Dorin: ”Deci, asta urmează să se întâmple? În cât timp? Aproximativ o
lună, două?”

Mihai Pripon: ”Da. Și urmează. Domnul consilier! Eu vă pot spune ce știu sigur!
Nu sunt mama omidă să știu tot!”

Pocol Dorin: ”Chiar dacă au perioada expirată ei le utilizează și încasează bani.”
Mihai Pripon: ”Domnule consilier! Deocamdată, înafară de aceste locații care

fac obiectul acestui proiect, toate celelalte au contracte în vigoare. Dar trebuie văzut ce
e cu ele, dacă mai îndeplinesc sau nu condițiile de autorizare.”

Mircea Trifu: ”Vreau să intervin și eu pe subiectul acesta. Pentru că, în spate la
toată  povestea  aceasta  se  află  un  plin  scandal,  pe  care  să  nu  ne  facem că  nu  îl
cunoaștem. Inclusiv și eu am fost acuzat de niște lucruri, cum că aș fi comis anumite
ilegalități, tocmai datorită faptului că le-am sesizat. Scandalul a fost provocat de firma
care deține  aceste panouri în urma unei atribuiri directe din 2006, printr-un contract pe
10 ani de zile. Și eu nu o să intru în detalii că mi-e și rușine. Doar atât vreau să spun la
modul  general.  Și  vă  citez   din  acuzațiile  proprietarului  firmei   care  spune  așa:
”răspuns oficial  către  primărie;  complicitatea   autorităților  cu acest  tip  de furt  din
bugetul orașului s-a văzut din reacția sau mai bine spus lipsa de reacție a Primăriei față
de firmele care au amplasat aceste construcții. Bineînțeles că sunt pomeniți aici cu
diferite acuzații, că de-asta nici nu vreau să pomenesc  că nu vreau să fac propagandă
asupra unor minciuni, zic eu. Iar în ceea ce mă privește, vreau să știți următorul aspect:
că am fost la această licitație, fac parte din comisia respectivă și vreau să vă spun că
am sesizat  încă de la început președintele de licitație faptul că acea garanție de 50 de
euro  era  prea  mică  și  că  o  să  iasă  o  adevărată  mascaradă,  o  să  iasă  o  adevărată
supraplusare  de către unii din membriii de acolo. I-am avertizat lucrul acesta. S-a și
întâmplat  pentru că de fapt, chiar dacă noi cerem acum anularea, domnul Mihai nu v-a
spus faptul  că nici una din firme sau doar una din cele 12 și-au onorat lucrul acesta,
contractul,  și-au adjudecat licitația. Eu vă rog frumos pe dumneavoastră să dați  un
răspuns oficial din partea Primăriei la genul acesta de acuzații. Pentru că acest tip de
acuzații vis a vis de oficialități, de Primărie se datorează unui menaj între politicieni și
oameni de presă în ultimii ani. Și dacă la modul acesta s-a ajuns să se facă presă  în
Alba-Iulia, în care unii oameni politici trebuie să aibă rezerve în a spune adevărul!
Cum am fost și eu amenințat voalat că o să spună anumite chestiuni pe care le spun eu.
Nu am înțeles de ce nu le spun  pentru că asta este datoria presei să le prezinte în mod
obiectiv. Nu am înțeles de ce această firmă reclamă lucrurile acestea din acest material



și altele de abia după 10 ani de zile. Nu am înțeles multe lucruri  și sunt convins că ar
trebui să dăm niște explicații. Pentru că, dacă se escaladează genul acesta de conflict,
eu cred că ar fi afectată imaginea Primăriei.”

Rodica Andronescu: ”Da. Tocmai de aceea noi votăm acum revocarea.”
Mircea Trifu: ”Nu. Eu nu vreau să votați revocarea. Că asta am și vrut să vă

spun. Pentru că riscăm să comitem din punctul meu de vedere în afara legii. Nu înțeleg
de ce nu se știa și am organizat licitația fără să știm  la momentul respectiv de acea
lege,  că  nu  sunt  montate  ca  lumea  panourile  respective!  Mai  mult  decât  atât,  am
impresia că domnul Primar  a fost  dezinformat atâta timp cât  în urmă cu un an a
propus, am încheiat și hotărârea de atunci  și a retras în ultimul moment prelungirea
contractului pe 10 ani. Nu mai vorbesc de prețurile pe care le plătesc oamenii aceștia
pe panouri sunt ridicole. Adică, cu 20 de euro, licitațiile au ajuns  la 300 chiar dacă
mulți  nu au venit.  Dar  cele  reale,  pe cele  cinci  panouri,  pe cele  cinci  poziții  care
îndeplinesc criteriile legii respective cu privire  la regulile urbanistice au ajuns la 150
de euro. Adică, gândiți-vă în 10 ani de zile  100 de euro de panou ori 30 de euro, câți
bani  s-au  pierdut  de  către  Primărie   și  cât  urma  să  se  piardă  dacă  se  ducea  la
îndeplinire prelungirea contractului? Era un prejudiciu la vreo 600 de mii de euro în 10
ani. Eu cred că nu putem trece așa superficial  peste lucrul acesta.  Eu nu vă recomand
să votăm această amânare  pentru că nu văd datele.”

Pleșa Gabriel: ”Adică, să nu votăm revocarea?”
Mircea Trifu: ”Da. Ca să nu cumva ca să facem un lucru ilegal prin faptul că

cele cinci panouri care s-au câștigat de bună credință de oamenii care au venit   acolo
și-au licitat la 150 de euro, noi nu avem motive să le anulăm. Pentru că sunt și pe
poziții bune și la prețurile  respective.”

Pleșa Gabriel: ”Nu putem  să anulăm numai 19 din 24, decât toată licitația. De
ce? Pentru că și la celelalte cinci poziții. Și acum fac o mică corectură. Fără supărare.
Cele 19 nu se pot reaviza, nu se pot aviza din punct de vedere urbanistic. Celelalte
cinci noi da. Ei, dar toată lumea  a participat la licitație și pentru cele cinci. Și atunci,
sigur că nu am putut  anula decât toată licitația.”

Mircea Trifu: ”Eu vă spun că o să se prelungească treaba aceasta 2, 3, 4 ani,
timp în care firma respectivă o să continue.”

Pleșa Gabriel: ”Nu o să continue!”
Mircea Trifu: ”Bine!”
Pleșa Gabriel: ”Haideți să știți ultimele noutăți!”
Mircea Hava: ”Numai puțin! Ce a scris în presă și ce o să scrie în presă e treaba

lor!  Pe  mine  nu mă mai  interesează,  domnule  consilier!  Vă dau cuvântul  meu de
onoare, domnule consilier! Pe mine nu mă mai interesează! Decât o singură chestie!
Că am văzut încă niște tipuri de oameni! Să scrie ce o vrea acolo! Treaba lor! Am
văzut că s-au certat cu Unirea! E treaba lor! Eu nu mă bag în jocurile lor murdare!



Problema e următoarea! În 2014 a apărut o lege care spune cum se pun panourile. Și
acea lege, și chiar o să îi rog pe colegi să v-o pună la dispoziție, urbanistic! Și acea
lege  spunea  că  nici  nu  e  pus  ca  lumea!  Deci,  25  de  metrii  de  axul  drumului   și
chestiuni din acestea.  Dar pe urmă, datorită intervențiilor  masive legea se abrogă.
Șase luni, încă șase luni!Nici la ora aceasta nu prea știm cum e. Dar noi zicem că legea
este în vigoare! Că asta se spune! Clujul! Clujul nici nu ne interesează că zice că îi
aduce bani mulți  și nu îi interesează să dea jos nimic! Altul nu vrea să dea jos! Asta e
problema lor! Eu le-am cerut să se respecte legea! Panourile sunt puse acum! Care nu
sunt bune au două săptămâni să înceapă demolatul! Pentru demolat s-au trimis și asta
vă poate spune Paul Voicu, solicitările: domnule, demolați-vă panourile și luați-le! Și
dacă nu se întâmplă lucrul acesta, o să îl facem noi!”

Pleșa Gabriel: ”Pe cheltuiala lor!”
Mircea  Hava:  ”Pe  cheltuiala  lor!  O  să  încercăm  să  ne  recuperăm  banii  în

judecată! Până la ora aceasta toate panourile sunt plătite ca și locație. Deci, asta este
treaba. Suntem în afara legii! Și vreau să vă spun un lucru. Că nu se poate. Ce scrie în
hotărâre?”

Rodica  Andronescu:  ” Revocarea  Hotărârii  nr.269/2016  a  Consiliului  local
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în municipiul
Alba Iulia, pentru amplasare panouri publicitare și revocarea Hotărârii nr.375/2016  a
Consiliului  local  privind aprobarea  închirierii  prin  licitație  publică  a  unor  terenuri
situate în municipiul Alba Iulia, pentru amplasare panouri publicitare.”

Mircea Hava: ”Nu putem să revocăm. Aia mergem în instanță să revocăm. Noi
putem să anulăm licitația. Deci, așa să faceți textul  din care să reiasă că se anulează
hotărârea. Nu poți să revoci o hotărâre.”

Mihai Pripon: ”Mă rog! Acesta a fost sfatul avocaților noștri. Noi am discutat cu
ei.”

Mircea  Hava:  ”Aici  este  lucrul!  Se  revocă,  se  anulează!  Nu știu!  Să  găsim
termenul corect! Pentru că eu știu că o hotărâre nu mai poate fi elaborată dând altceva!
Dacă a intrat în vigoare  nu mai poate fi revocată. Decât se poate anula licitația. Iar se
va face altă licitație când se va face! Deci, aici este obligatoriu să facă  mai nou. Este
vorba de un regulament cu fiecare panou, pus cu poză, cu ce vreți dumneavoastră ca să
știe. Doamna arhitect șef când se întoarce se va apuca de ele. Aici să fie respectat tot
ceea ce cere legiuitorul. Distanța de clădire, distanța de cutare. Eu nu sunt sigur  că și
cele șase  sunt puse ca lumea. Este drept să spuneți: domnule, dar de ce? Pentru că noi
trebuie  să  respectăm legea.  Legea este  mai  nouă.  Că nu o respectă  nimeni  în  țara
aceasta! Asta este altă poveste! Dar eu doresc ca să o respectăm! Văd că dacă de la
București  până  la  Giurgiu  nu se  respectă  o  lege  care  sare  în  ochi,  nu are  nici  o
problemă! Eu cum fac un pas greșit, cum trebuie să …!”



Mircea Trifu: ”Domnul Primar! Dacă la expunerea de motive pentru solicitarea
aceasta se aduce în vedere legea aceasta atunci să se aducă și niște  date tehnice, ca să
vedem dacă într-adevăr  există niște distanțe. Există ceva clar sau nu există ceva clar?
Că aici  spuneți că nu este clar cu distanțele respective!”

Mircea Hava: ”Eu spuneam de cele șase de care spuneați dumneavoastră, că ele
sunt puse ilicit! Eu nici acolo, până nu văd nu cred! Celelelte 19 sau câte sunt, nici unu
nu e pus ca lumea! Deci, nu ai voie să pui în sensul giratoriu, ceea ce am mai discutat!
Nu ai voie să îl pui la distanță de axul drumului 30 de metrii. Nu ai voie în intersecție.
Nu ai voie, nu ai voie! Și ce spunea legea. Contractele se anulează. Indiferent dacă
suntem sub contract cu cineva. se anulează. Și cu licitația, nu poate să aibă nici un
curs! Nici nu a venit nimeni să încheie nimic! Pentru că toată lumea s-a jucat de-a
licitația, cum am spus noi! V-am spus după licitație! Nu va veni nimeni la 450 de euro
să încheie când în Oradea știu cu ce au rămas. S-a încheiat la maxim 120 de euro. În
Oradea. Acum o fi și Alba-Iulia frumoasă!”

Mircea Trifu: ”A fost o cacialma! Am fost acolo! Am văzut-o!”
Mircea Hava: ”Și cât ți-a scăzut? Domnule consilier! Ce am crezut toți! Am

spus-o înainte!”
Mircea Trifu: „Trebuie să avem în vedere, domnule Primar, și partea, că tot am

fost  în  ședință  și  am discutat  despre  buget,  această  activitate  destul  de  profitabilă
pentru companiile de profil este una din care, dacă tot am pierdut atunci ani de zile cu
20 de dolari pe lună, preți ridicol!”

Mihai Pripon: ”40!”
Mircea Trifu: ”40 numai pe unu! Știți foarte bine că sunt o serie și cu 20 de

dolari! Domnul Pripon! Acum spuneți că dacă am văzut acolo! Între 20 și 40 de dolari!
Oricum e ridicol și cu 60 să fi fost!”

Andronescu Rodica:  ”Haideți  să  nu dialogăm! Să ne ascultăm pe rând și  să
ajungem la o concluzie, că până la urmă trebuie să dăm un vot!”

Mihai Pripon: ”V-am spus că am discutat cu avocații care se ocupă de partea
juridică la serviciul nostru și dânșii ne-au sfătuit să venim cu această formă. Însă, dacă
considerați  putem schimba și  atunci  să  anulăm licitația  publică.  Oricum,  având în
vedere  faptul că aceste locații nu mai pot fi autorizate …”

Rodica Andronescu: ”Deci, ce votăm? Anularea licitației? Revocarea hotărârii
nu putem să o votăm. Amânăm proiectul?”

Domuța Iulius Viorel: ”Votăm așa cum este!”
Mircea Hava: ”După ce au flendurit-o! Acum vă mai spun o treabă! Toți cei din

Primărie, ca să știți,  care nu au deschis  bine ochii dau extemporal, inclusiv …”
Pocol Dorin: ”Cei doi viceprimari!”



Mircea Hava: ”Da. Însă pe ei nu pot să îi sancționez! Decât să îi trag de urechi!
Cum să facem cu proiectul acesta? Jueiștii? Nu vă mai băgați pe sub mese! Domnul
secretar! Sunteți secretarul Consiliului local! Vă rog frumos să spuneți cum să facem!”

Paul Voicu: ”Anularea licitației!”
Mircea Hava: ”Toată lumea e pe sub mese!”
Paul Voicu: ”Propun să anulăm această licitație pentru că, până am făcut această

procedură de licitație am avut trei  sau patru proiecte îmbinate și  corelate unele cu
altele. Nu vă spune nimeni un istoric. Vi-l spun eu în două fraze. Nu au fost doar cele
19 locații care au fost ale unei firme. Au fost încă cinci locații noi nouțe scoase de
către Compartimentul urbanism care au fost pe respectarea legislației  și pe ceea ce
impune distanțe, sensuri giratorii și așa mai departe. Aceste hotărâri s-au comunicat
între cele două compartimente. Urbanismul a știut de una. Partea cu cele 19 poziții a
fost comunicată la urbanism din septembrie. Că a fost lipsă de comunicare între ei, că
nu s-au înțeles … Vă rog să mă ascultați un pic. Că nu o lungesc, domnilor! Sigur, ne
asumăm toată responsabilitatea! Și eu care conduc Compartimentul urbanism  și Gabi
Pleșa care conduce domeniul public și domnul Pripon, am spus lucrul acesta. Vedem
ce se întâmplă. Suntem în comisia de disciplină.”

Mircea Hava: ”Aia e treaba mea!”
Paul Voicu: ”Sigur e treaba dumneavoastră! Dar spun că trebuie să discutăm și

să înțelegem că nu a fost o chestie făcută într-o zi. Vă rog frumos să mă ascultați! Eu
vă spun că a fost o chestie care s-a perindat de-a lungul a cinci-șase luni. Nu a fost
într-o zi, două, trei. Mă înțelegeți? Toate disparate. În urma licitației, ducându-se în
sfârșit colegii de la domeniul public, s-au dus după licitație și au văzut că din cele 25
numai  șapte  pot  fi  autorizate  pe  toate  reglementările  legale.  Cele  cinci  noi  nouțe
propuse și două din cele 19. Păi nu poți să anulezi o licitație ținută pentru 24 de bucăți
numai pentru șapte! Nu se poate! Pentru că au fost firme care au licitat la toate, știți
bine, rând de-a rând! Pe fiecare poziție am luat-o în parte. Din acest punct de vedere
nu mai insist  cu explicațiile  ci vă propun anularea licitației. Atât. Nu hotărârea. Că
după ce refacem, repunem regulamente, așa cum spunea domnul Primar și revenim pe
cele șapte să facem un proiect ca lumea  după aceea pentru totdeauna legal și cu toate
compartimentele implicate la mijloc venim cu el aici la dumneavoastră. Și eu consider
că e suficient cât am discutat.”

Sandu Cornel Stelian: ”Vreau să întreb colegii care au cunoștințe juridice dacă
Consiliul local poate să anuleze o licitație care s-a desfășurat?”

Popescu  Emil  Antonio:  ”Aceasta  este  discuția.  Nu  este  corect  să  anulăm
procedura de licitație. Este eronat și revocarea hotărârii. Și aș vrea să verificăm un pic
dacă  nu putem să  modificăm  hotărârea  astfel  încât  să  nu  producă  efecte  juridice
procedura de licitație. Dar aș vrea să vedem un pic hotărârea aceasta. De aceea zic să
lăsăm să discutăm, să amânăm discuția la ultimul proiect.”



Rodica  Andronescu:  ”Vă  propun  să  amânăm  acest  proiect  pentru  sfârșitul
ședinței și să trecem la proiectul nr. 33.”

 
33.  Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe

construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.17

Se dă cuvântul  domnului  Mihai  Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
   Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Rodica Andronescu: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21 voturi pentru. ”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 117/2017

34.  Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.20

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

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
   Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Rodica Andronescu: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21 voturi pentru. ”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 118/2017

35.  Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.10

Se dă cuvântul  domnului  Mihai  Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
   Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."



 Rodica Andronescu: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”

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

 S-a adoptat Hotărârea nr. 119/2017

36. Înscrierea dreptului  de proprietate a municipiului  Alba Iulia și  aprobarea
vânzării  prin  negociere  directă  a  unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba  Iulia,  B-dul
Republicii, nr.35

Se dă cuvântul  domnului  Mihai  Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
   Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Mihai Pripon: ”Aici este vorba de o parcelă de 1209 mp care este situată în
curtea fostului Alcif. Pe această parcelă există niște construcții, garaje și o scară  care
sunt  proprietatea  societății  Can  Leo  SRL.  Și,  având  în  vedere  că  dânșii  sunt
proprietarii construcțiilor s-a făcut un raport de evaluare  și vă propunem vânzarea prin
negociere directă către aceștia a terenului în cauză, prețul stabilit de evaluator fiind
40140 de euro fără TVA  respectiv 33,20 mp fără TVA.”

Pocol Dorin: ”E și suprafață Mare, bună!”
Domuța Iulius Viorel: ”Faceți propuneri!”
Bumbu Nicolae: ”Eu am propus în ședința de comisie 50 de euro plus TVA. Am

propus eu acolo.”
Rodica Andronescu: ”Și avizul comisiei cum este?”
Domuța Iulius Viorel: ”Favorabil.”
Rodica Andronescu: ”Favorabil la 33 de euro?”
Bumbu Nicolae: ”Nu.”
Andronescu  Rodica:  ”Deci,  este  aviz  favorabil  cu  amendamentul  propus  de

dumneavoastră.”
Domuța Iulius Viorel: ”Nu.”
Mihai  Pripon:  ”Avizul  a  fost  favorabil.  Singurul  care  a  votat  împotrivă  la

comisie  a fost domnul Bumbu. Și dumnealui este cel care a propus un amendament.”
Rodica Andronescu: ”Îl propune acum. Da?”
Bumbu Nicolae: ”Propun 50 de euro plus TVA.”
Pleșa Gabriel: ”50 de euro față de 33 cât a fost.”

Rodica Andronescu: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect  cu amendamentul propus
de domnul consilier Bumbu Nicolae? Cine este pentru aprobare?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru și o abținere Vasile

Crișan. ”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 120/2017



37. Abrogarea Hotărârii nr. 282/2015 a Consiliului local al municipiului Alba-
Iulia.

Se dă cuvântul domnului Mircea Trifu  care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
 Mircea Trifu: ”Mulțumesc. S-a schimbat strategia  și proiectele mele cu mare
speranță să treacă sunt puse ultimele. La început erau primele. Deci, eu am propus
acest proiect.  Și acum am adus câteva explicații vis a vis de expunerea de motive, vis
a vis de renunțarea  la plata acelei parcări  celebre din fața restaurantului Roberta. Ca
să fiu foarte scurt. Singurele argumente pentru păstrarea acelei plăți la parcare pe care
le-am auzit din partea autorităților până la momentul de față a fost  faptul că au și prin
alte țări și pe acolo sunt parcări cu plată. Sunt de acord cu asta  și chiar ar fi bine să fie
în Alba-Iulia dar nu acolo. În primul rând că nu îi văd sensul. Ba mai mult decât atât,
sunt convins că și dacă ar fi fără plată parcarea poate că ar mai avea câteva mașini.
Locatarii  care  locuiesc  acolo,  în  primul  și  în  primul  rând  e  foarte  defectuoasă
procedura. Efectiv cei care ați fost în parcarea respectivă parchezi mașina, când pleci
trebuie  să  mai  oprești  odată  pe drum, dacă plouă îți  udă biletul,  te  duci  înapoi în
mașină. Și până la urmă ne uităm la rezultat. Și rezultatul este că am făcut o treabă și
nu parchează aproape nimeni. Zilnic sunt fotografii. Nu de o lună, două!  De ani de
zile!  Și  cu asta închei.  V-aș ruga,  ca și  singur argument aveți  faptul  că ați  fost  în
excursie la Viena  sau în Europa  și ați văzut parcări cu plată, să nu aduceți acest
argument  că mi se pare de-a dreptul stupid. Ca și prelungire, ca o soluție mai departe
de asta, pentru următoarea ședință de consiliu am demarat un proiect  care se referă la
reconfigurarea  pieței Iuliu Maniu. Acolo sunt cele șase cavouri, nici arhitecții nu știu
cum să denumească rondourile de iarbă verde. Și acolo am făcut  chiar și o consultare
publică aplicată, reală cu cetățenii care lucrează la Tribunal, care iasă din hotel dacă
chiar se vrea să se facă ceva serios  pentru ca să poată parca albaiulienii. Propun data
viitoare sau propun înlăturarea acelor chestiuni. Nu ar costa foarte mult.”

Sandu Cornel Stelian: ”Eu nu sunt chiar așa umblat  la Viena cum zice domnul 
Trifu. Dar până la Cluj  am ajuns și eu. S-a întâmplat să fie opt lei pe oră parcarea.  La 
noi este un leu. Și în nici un caz nu e inutilă. Demonstrează că în Alba-Iulia sunt locuri
de parcare excedentare. Pentru că dacă nu ar fi așa ar însemna că ar fi plină parcarea. 
Ceea ce înseamnă că în Alba-Iulia nu avem probleme cu locurile de parcare. Mai ales 
în zona centrală. Mulțumesc!”

Pleșa Gabriel: ”Domnilor consilieri! Eu sunt convins că această parcare va fi în
curând plină. Și vă spun și de ce. Suntem pe cale să înființăm acel serviciu de ridicare
a  mașinilor  parcate  regulamentar  pe  domeniul  public.  Pe  străzile  din  zonă  vor  fi
probabil niște restricții de staționare și de oprire. Și o să vedeți ce plină va fi această
parcare. asta e unu la mână. Doi la mână. Mi se pare foarte bună în centrul orașului.
Mi se pare și foarte ieftină. Și sunt convins  că încet-încet se va și umple. Dar culmea!
Cu parcarea aceasta goală de care spuneți dumneavoastră  am făcut un profit de 10 mii
de euro anul trecut. Cu cele cinci-șase mașini care sunt parcate. Deci, în nici un caz nu
ar trebui să renunțăm. Din contră, ar trebui monitorizate parcările  în alte locuri, gen
Electrica.”

Angela  Moldovan:  ”Vreau să  dau dreptate  antevorbitorilor  mei  și  în  special



domnului  consilier  Sandu  care  spunea  de  Cluj.  Într-adevăr  eu  când  merg  la  Cluj
parchez într-o parcare cu plată. Și de ce este goală parcarea cu plată în Alba-Iulia?
Pentru  că  se  înghesuie  pe  anumite  străzi  de  lângă  Tribunal.  Pentru  că  eu  acolo
locuiesc. Sunt două mașini parcate! Și în porțile oamenilor sunt parcate!”

Sandu Cornel Stelian: ”Pentru că acolo sunt fără taxă!”
Angela Moldovan: ”În loc să parcheze acolo parchează  pe străzile noastre încât

nu se poate intra pe ele până la ora patru. Vă spun că locuiesc acolo.”
Mircea  Hava:  ”Vorbeam  înainte  de  Europa,  de  cutare,  de  ce  vreți

dumneavoastră! Și acum avem și noi o amârâtă de parcare  cu barieră! Și acum să o
lăsăm free! Pentru că așa vrea cineva  că poate îi crește interesul în oraș! Nu e vorba că
e free sau nu e free! Vorbim de principii. Ne interesează evoluția în ceea ce privește
mobilitatea. Se discută foarte tare  și știți lucrul acesta  de a introduce buline pentru
mașini ca să poată să intre în zona Cetății sau în altă zonă. Am ajuns la 40 de mii de
mașini. Azi-mâine ne sufocăm. Va trebui să ducem transportul public care există și
mulțumesc lui Dumnezeu  că se mișcă bine, ca să fie utilizat. Locurile de stocaj  sau de
parcare  trebuie să le gândim. Dar eu vă spun aici. Noi am povestit și am discutat  și
am făcut diagnoza orașului. Și ne-au spus, plus cei din Norvegia, oamenii care vin
dintr-o zonă. Ce să zic?  Acolo sunt oameni nenorociți! Ceva mai rău ca la Cluj  sau la
Sibiu și ne-au  spus ce să facem cu orașul legat de parcări și de mobilitate. Nu vă
supărați! Eu o să îi cred pe ei. Deci, vreți nu vreți, eu o să îi cred pe ei. Și cred că și
dumneavoastră o să îi credeți pe ei pentru că sunt soluțiile care se mișcă  peste tot.
Când discutăm de bicicletă o să sărim în sus: domnule, noi suntem europeni! Mersul
pe bicicletă!  Când discuți  de cutare,  noi  suntem cutare,  mergem cu autobuzul!  Că
cineva e supărat! Și parcarea a spus bine doamna consilier să vedeți  ce bine se va
umple în momentul în care vor fi măsurile  care trebuie luate. Și ele vor fi! Și atunci să
fiți fericiți! Iar chestia aceasta cu ironia, cu mersul și cu văzutul acolo în parcare, eu
mai bine știți ce aș face? Aș tăcea! Doamna președintă, avem un regulament! Odată și
gata!”

Mircea Trifu: ”Domnule președinte! Am dreptul să închei ca și inițiator!”
Rodica Andronescu: ”Mai avem un coleg.”
Alin Ignat: ”Eu am o sugestie dacă tot vorbim de Piața Iuliu. Și cred că ar fi bine

să avem mai multe parcări cu plată, mai multe parcări de genul acesta pentru că e
vorba până la urmă și de confortul psihic al omului, știe că are unde să parcheze, se
duce la o parcare, știe câte locuri libere sunt, dacă sunt. Și cred că aceasta nu este o
concluzie de excursie amârâtă  pe care o luăm la mișto. O tragem din civilizația pe
care o vedem în alte părți.”

Vasile Crișan: ”Stimați colegi! Când s-a pus prima dată problema de s-a votat cu
prețul de un leu, eu m-am abținut atunci. Tocmai că am zis că poate e mult, poate e
puțin.  Pentru unii  e  mult,  pentru unii  probabil  e  foarte  puțin.  Eu aș  propune să  o
menținem în continuare pentru o lună-două să se reducă la jumătate, la 50 de bani. Și
să vedem dacă crește numărul sau nu crește? E o problemă de preț sau de altceva?”

Jidveian Ovidiu Viorel: ”Orice parcare din punctul meu de vedere presupune o
investiție din partea comunității.  Investiția se  ia din taxele și  impozitele  noastre,  a
tuturor.  Păi  din  punctul  meu  de  vedere  dacă  ai  investit  o  grămadă  de  bani  într-o



parcare, trebuie să o amortizezi cumva în 10, 20, 30  de ani. Probabil că putem să o
dăm gratis și tot respectul pentru colegul Trifu care a inițiat acest proiect. Dar nu cred
că e oportun ca o investiție mare, zic eu, să fie gratis pentru cetățeni. Nu de alta dar
trebuie amortizată.”
 Rodica Andronescu: ”Votăm.  Mai este ceva nouă de adăugat față de ceea ce s-a
spus? Dacă nu mai aveți nimic de discutat, supun la vot proiectul. Cine este pentru?””

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 4  voturi pentru Clepan Dimitrie,
Bumbu Nicolae, Medrea Bogdan, Mircea Trifu, 2 abțineri Bunea Ioan Iulian, Vasile
Crișan și 15 voturi împotrivă Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Sandu Cornel Stelian, Popa
Pavel,  Domuța  Iulius  Viorel,  Moldovan  Angela,  Jidveian  Ovidiu  Viorel,  Marius
Popescu, Alin Ignat, Hașa Cătălin, Lupea Gabriel, Raul Sebastian Tudorașcu, Popescu
Antonio Emil, Pocol Dorin, Rodica Andronescu. ”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 121/2017

Părăsește   sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.

39. Proiect de hotărâre  privind cheltuirea unor sume de bani pentru Congresul
Tinerilor Basarabeni din România ediția a VI-a.

Se prezintă proiectul de hotărâre 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." 

Domnul  din  public:  ”Congresul  tinerilor  basarabeni  are  loc  în  fiecare  an.  A
devenit o tradiție pentru noi. Avem niște scopuri pentru care ne adunăm. Și ca urmare,
fac  adunarea  aceasta  a  tuturor   studenților  români  basarabeni  din  partea  cealaltă.
Scopul este promovarea, reprezentarea și apărarea drepturilor, aducerea la cunoștință,
sprijinirea și afirmarea tinerilor studenți basarabeni și a intereselor acestora.”
 Rodica andronescu: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”

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

 S-a adoptat Hotărârea nr. 123/2017

Revine în sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.

40.  Proiect  de  hotărâre  privind  retragerea  dreptului  de  administrare   a
Colegiului  Tehnic  Alexandru  Domșa  asupra  următoarelor  construcţii  şi  terenului
aferent, astfel:   Magazie  ,  Adăpost porci,   Anexă  Spălătorie , Cantină  amplasate în
incinta Colegiului Alexandru Domșa, strada Tudor Vladimirescu nr. 143.

Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care 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."

Silvia  Moldovan:  ”Acest  demers  îl  facem  tocmai  pentru  a  asigura  un
amplasament pentru construirea unei grădinițe de cartier. așa cum bine știți în prezent,
copiii  din  cartierul  respectiv  și  nu  numai  din  cartierul  respectiv  învață  în  spații
improprii respectiv la un parter de școală generală și de internat  sau la un nivel unde
este  și  creșa.  Deci,  în  condițiile  acestea  ne-am  văzut  nevoiți   și  la  solicitarea
directorului de grădiniță  să facem acest demers, să sciem un proiect pe axa 4 despre
care v-a povestit Nicușor Moldovan.  Deci, retragem dreptul de folosință pentru aceste
construcții  care nu mai sunt folosite la destinația pentru care au fost realizate. Și mai
mult, am considerat că putem să etajăm și să extindem cantina care, de asemenea, nu
se mai folosește în scopul pentru care a fost construită.”

Rodica andronescu: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este
pentru?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea  124/2017

41.  Proiect  de  hotărâre  privind rezilierea  contractului  de  comodat
nr.91.001/2013  încheiat  între  Consiliul  Local  al  municipiului  Alba  Iulia  și
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și aprobarea încheierii unui act adițional la
contractul  de  administrare  nr.71.917/2015  încheiat  între  Municipiul  Alba  Iulia  și
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

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:  ”Acest  proiect  are  două  componente.   Odată  un  contract  de
comodat pe care îl avem  noi încheiat cu Arhiepiscopia  Ortodoxă Română. Contractul
de  comodat  avea  ca  obiect   o  construcție  situată  în  incinta  fostului  Grup  Școlar
Metalurgic în care funcționează la acest moment un atelier de împachetat lumânări și o
tipografie a arhiepiscopiei. Problema care se ridică este că  în acea zonă funcționează
extensia   Universității  Tehnice  din  Cluj.  Ori  dânșii  pentru  a-și  putea  desfășura
activitatea pe mai departe  și a pregăti forța de muncă  calificată, au nevoie de acest
spațiu, în caz contrar riscă să își piardă autorizarea.

Rodica Andronescu: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru și o abținere Vasile
Crișan.”

S-a adoptat Hotărârea  125/2017



Rodica Andronescu: ”Revenim la proiectul nr. 32.”
Sandu Cornel Stelian: ”Ați găsit o soluție?”
Popescu Emil Antonio: ”Deci, având în vedere că hotărârea a produs efecte juridice

desfășurându-se procedura de licitație, nu putem să revocăm  hotărârea. De asemenea,
nici solicitarea prin care  s-a propus anularea procedurii de licitație nu este legală. Soluția
pe care cred eu că ar trebui să o adoptăm  este de mandatare a Primarului să acționeze în
instanță pentru anularea  hotărârii, avându-se în vedere că există imperfecțiuni ale legii.
Nu neapărat imperfecțiuni ale legii. Suntem acoperiți practic  de lege prin faptul  că aceste
panouri nu sunt amplasate corespunzător. Evident că odată cu solicitarea  de anulare a
hotărârii se va solicita și suspendarea efectelor hotărârii, astfel încât  nu se vor mai încheia
eventual alte contracte cu cei care au câștigat la licitație.”

Jidveian Ovidiu Viorel: ”Se face amendamentul acesta.”
Rodica Andronescu: ”Haideți să votăm!”
Mircea Trifu: ”Doamna președinte! Vă rog frumos! Nu numai așa votăm repede!

Eu știu că acest subiect nu vă place  și trebuie să trecem repede peste el! Dar dacă tot
venim! Chiar spuneam unui coleg ce rost mai are să mai venim și noi! Așa se tratează!”

Mircea Hava: ”Bună întrebare!”
Mircea Trifu: ”E foarte bună! Pe bune! Modul în care domnul Primar se ridică

atunci când vorbim noi  și comportamentul acesta în care ne spunea la un moment dat  că
venim oameni și că nu mai sunt oameni, eu zic că genul acesta de comportament  pe care
îl are dânsul duce într-o zonă care pe mine chiar mă lasă fără cuvinte!”

Popa Pavel: ”Haideți să ne respectăm!”
Mircea Trifu:  ”Noi nu putem să ne referim  pentru că înafară  de glumele și

hăhăielile  acestea care de câte ori avem noi ceva de spus … Eu înțeleg că noi … Să stai
20 de ani în subordinea  lui Băsescu, te înveți cu glumele și miștocăreala!”

Mircea Hava: ”Domnule consilier! Vedeți ce vorbiți!”
Mircea Trifu: ”Vă rog să nu ridicați tonul!”
Mircea Hava: ”Ce vorbiți! Pot să stau în subordinea oricui!”
Mircea Trifu: ”Dar nu ridicați tonul la mine!”
Mircea Hava: ”Nu îți este un pic rușine?”
Mircea Trifu: ”Dar ție nu ți-e rușine? Cum îți permiți să vorbești așa?”
Popa Pavel: ”Măi băiatule, măi!”
Mircea Trifu: ”Cum îți permiți să vorbești așa?”
Mircea Hava: ”Cică, cum îți permiți?”
Mircea Trifu: ”Păi da! Cum îți permiți?”
Popa Pavel: ”Domnule președinte! Folosiți-vă de Legea nr. 215!”
Paul Voicu: ”Aveți regulamentul! Vă rog să folosiți regulamentul! Nu se poate așa

ceva!”
Mircea Trifu: ”Domnule Primar! Nu ați făcut nimic acum!”
Popa Pavel: ”Poftiți-l afară, doamnă!”
Mircea Trifu: ”De câte ori avem ceva de spus se creează această armată!”
Rodica Andronescu: ”Domnul Trifu! Eu cred că s-a vorbit pe toate subiectele de pe

ordinea de zi!”



Mircea Hava: ”Eu vă spun acum și luați-o ca și declarație! Dacă doriți armată, să
știți că avem majoritate! Și o să meargă așa cum  vreți dumneavoastră! Dar eu nu vreau
lucrul acesta! Și nu o să-l fac niciodată! Dacă doriți armată! Însă, niciodată nu se poate
discuta!  Întotdeauna  ne  faceți  hăhăiți,  hoți!  Ați  folosit  de  nu  știu  câte  ori  cuvântul
derbedei, că se fură, că se fac niște chestii!”

Mircea Trifu: ”Eu nu am folosit, domnule Primar! Vă rog să nu mințiți! Eu nu am
spus așa ceva!”

Popa Pavel: ”Doamna președinte! Dați-l afară!”
Mircea Trifu: ”Chiar e transmis acum în direct să vă vadă albaiulienii!”
Mircea Hava: ”Eu îi respect mult pe albaiulieni! Și nu i-am mințit niciodată!”
Mircea Trifu: ”Ne amenințați cu tot felul de lucruri care nu sunt adevărate!”
Rodica Andronescu: ”S-a discutat suficient pe proiectul acesta! Vă rog să trecem la

vot! Supun la vot proiectul de hotărâre  privind mandatarea Primarului municipiului
Alba Iulia pentru promovarea unei actiuni în instanță. Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru și 3 abțineri Vasile
Crișan, Bunea Ioan Iulian, Bumbu Nicolae.”

II. Diverse
Pleșa Gabriel: ”Sunt două persoane prezente în sală care doresc să își expună

problema dumnealor. Vă rog să le dați cuvântul!”
Domnul Moghiroiu: ”În anul 2011 am achiziționat un teren cu casa pe strada

Take Ionescu,  nr.  19 cu scopul de a construi  un spațiu  comercial  și  locuință (vezi
pagina 1). Înainte de achiziționarea imobilului am fost la fiecare vecin în parte și i-am
întrebat daca sunt de acord cu construirea unui spațiu comercial pe acest loc. Toți au
răspuns afirmativ drept dovadă hârtiile tipizate ale primăriei care au fost semnate de
aceștia respectiv anexa 3.4 la Regulamentul local privind consultarea populației.

În  anul  2012  am solicitat  și  primit  din  partea  Primăriei  Alba  prin  serviciul
urbanism Certificatul  de urbanism nr.  1014 din 29.08.2012,  pentru  edificarea  unui
spațiu comercial și locuință (vezi pagina 2).

Ulterior,  am  fost  la  vecini  pentru  a  le  cere  ACORDUL LEGALIZAT  AL
VECINILOR DIRECȚI  PENTRU  ALTĂ FUNCȚIUNE cerut  în  CU nr.  1014  din
29.08.2012 (pagina 2 verso). Doi au semnat dar doi s-au răzgândit. Din acest motiv am
fost obligați să mergem în instanță unde ne-am judecat timp de 3 ani (pe tot parcursul
procesului, vecinul de la 21, Lazăr Ștefan, a invocat faptul că nu respectăm Ordinul
119/2014 fost OMS 536/1997 deși în poză se poate remarca faptul că imobilulu pe
care l-am achiziționat este spate în spate cu cel al d-lui Lazăr Ștefan).
Instanță ne-a dat câștig de cauză atât pe fond cât și la apel, motivând că acest vecin
și-a  dat  acordul  scris  în  prealabil  asumându-și  practic  prin  acest  înscris  întreaga
responsabilitate privind eventualele probleme ulterioare (umbrire, gălăgie deși nu este
cazul)....vezi motivarea instanței pag.10, 11, 12 din Decizia civilă 382/A/2015 (pagina
3,4)

În anul 2016 am solicitat Primăriei Alba un nou certificat de urbanism (vezi CU
nr. 148/05.02.2016 vezi pagina 5)pentru edificarea unui spațiu comercial (am depus
documentația PUD – construire spațiu comercial – la Primărie, documentație care a



primit aviz favorabil (avizul nr. 43/04/2016) din partea Comisiei de urbanism (vezi
pagina 6). Menționăm că documentația depusă nu avea studiu de însorire). După acest
aviz, documentația trebuia să intre pentru avizare în Consiliul local.
Între  timp,  dl  Lazăr  Ștefan,  a  fost  la  primărie,  DSP,  APM, unde a  făcut  plângeri,
amenințând cu DNA-ul. Ca urmare a acestor presiuni, în ședința de mediu ne-a fost
solicitat să facem studiul de însorire (la acel moment primăria ne solcita aviz de mediu
deși în aprilie 2016 apăruse un ordin al Ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.
777/22.04.2016, prin care nu mai este nevoie de avizul mediului).

După ședință, am fost personal la DSP unde am discutat problema aceasta cu cei
responsabili, arătându-le decizia instanței. Analizând toate aspectele cei de la DSP ne-
au comunicat în scris (vezi adresa DSP nr. 2893/22.04.2016 vezi pagina 7) că sunt de
acord  să  edificăm  spațiul  comercial  în  conformitate  cu  certificatul  de  urbanism
1014/2012.

Urmare a răspunsului DSP ne-am prezentat la serviciul de urbanism din Alba
Iulia și am discutat personal cu d-na Hedviga care ne-a convins că, ar fi mai bine daca
am retrage documentația din februarie 2016 pe motiv că nu este trecută și specificația
locuință și să cerem un alt certificat de urbanism cu specificația spațiu comercial și
locuință pentru a ne putea folosi de deciția instanței, astfel, această decizie nu va mai
putea produce efecte.

De bună credință am urmat sfatul doamnei Hediva și am retras documentația din
feburarie 2016 și am cerut un nou certificat de urbanism conform cu cel din 2012
(menționez că am rugat-o personal pe doamna Hedviga să ne elibereze un CU conform
cu cel din 2012).

Ne-a spus că o să ne dea dar, când a fost eliberat CU nr. 712/11.05.2016 (vezi
pagina  8)  am constatat  cu  stupoare faptul  că,  pe  certificat  au apărut  modificări  la
regimul tehnic și economic (a fost adăugat Ordinul 119/2014, ordin pe baza căruia și-a
întocmit apărarea vecinul pe timpul procesului și pe care judecătorii au gasit-o ca fiind
nejustificată) – vezi pagina 4.

Pur și simplu doamna Hedviga a profitat de buna noastră credință și ne-a păcălit
cu acest lucru.

Cu toate acestea am încercat să facem ceea ce ne-a indicat doamna Hedviga.
Mai concret, studiul de însorire. Am solicitat unui arhitect să ne întocmească studiul de
însorire.  Acesta ne-a cerut  planul clădirii  învecinate (pentru a putea ști  cu precizie
amplasamentul spațiilor de locuit, deși, mai menționez încă o dată, că este vorba de
spatele casei  vecinului) astfel nu poate întocmi acest studiu.  Am solicitat primăriei
Alba Iulia prin serviciul urbanism să ne pună la dispoziție proiectul domnului Lazăr
Ștefan  (cerere  nr.  58321/15.06.2016  vezi  verso  pagina  9).  Răspunsul  serviciului
urbanism prin doamna Hedviga a fost că nu se poate deoarece proiectul nu este public(
răspunsul nr. 60201/22.06.2016 vezi pagina 9).

De  asemenea  inclusiv  arhitectul,  a  solicitat  primăriei,  date  referitoare  la
amplasarea locuinței  învecinate.  Răspunsul nr.  78383/18.08.2016 a fost  nefavorabil
menționându-se faptul că proiectul unei construcții privat nu are caracter public. 

Am încercat să obținem date despre imobilul vecinului și altfel ... mai precis am
făcut o sesizare la  primăria Alba Iulia (sesizare nr. 58324/15.06.2016 vezi pagina 11),



compartimentul disciplina în construcții, prin care am sesizat acest compartiment că,
vecinul Lazăr Ștefan a închis o terasă exterioară fără autorizație. Răspunsul celor de la
primărie a fost că nu au fost lăsați să intre în locuința numitului Lazăr Ștefan și că vor
urma procedurile legale (vezi răspunsul nr. 67998/15.07.2016) – vezi verso pagina 11.

Putem afirma cu certitudine că dacă autorităților  publice nu le-a fost  permis
accesul în locuința numitului Lazăr Ștefan cu atât mai puțin nouă.

Drept urmare nu am putut întocmi studiul de însorire.
Având  în  vedere  cele  prezentate,  am depus  din  nou  la  primăria  Alba  Iulia

documentația  PUD construire  spațiu  comercial  și  locuință  unifamilială  în  care  am
specificat  toate  aspectele  pe  care  vi  le-am  prezentat.  Documentația  nu  ne-a  fost
acceptată din următoarele considerente (răspunsul primăriei nr. 31638/31.03.2017 vezi
pagina 12) : 

documentația  nu  prezintă  modul  de  respectare  al  tuturor  prevederilor  Ordinului
119/2014 (studiul de însorire, gălăgie, miros, fum)

declarațile vecinilor care si-au dat acordul în formă autentică (date în 2012) nu
corespund cu scopul și denumirea documentației ceea ce considerăm că nu este
justificatoare deoarece în CU 1014/2012 ni se cere Acordul legalizat al vecinilor
direcți pentru altă funcțiune

actualizarea planșelor din documentația PUD (este vorba de actualizarea numelui
proprietarilor  de  la  imobilul  21  –  soacra  domnului  Lazăr  Ștefan  decedând.
Considerăm că este un motiv total nepotritiv deoarece se cunoștea foarte bine la
nivelul serviciului urbanism prin doamna Hedviga cine este proprietar acolo).
Ținând  cont  de  toate  aceste  aspecte  încercăm  încă  odată  prin  intermediul

dumneavoastră, al Consiliului local să ne dați o soluție prin care putem să depășim
acest  obstacol  deoarece  au trecut  5  ani  în  care  nu am putut  face  nimic din cauza
vecinului în prima fază iar apoi din cauza serviciului urbanism Alba Iulia care nu a fost
consecvent în emiterea actelor respectiv certificatele de urbanism.

Serviciul  de urbanism ne-a dat  inițial  aviz  favorabil  documentației  PUD din
februarie 2016 iar mai apoi ne-a respins documentația invocând diverse motive deși
este  vorba  despre  aceeași  clădire,  aceleași  planșe,  aceleași  dimensiuni  (lungime,
lățime, înălțime). Mai menționez faptul că, vechea locuință pe care am demolat-o avea
exact aceeași înălțime cu clădirea nouă propusă prin PUD, vezi pagina 2 verso cu
ceertificatul din 2012 P+1.

Și nu în ultimul rând vrem să reamintim că, 4 judecători au dat un verdict în
favoarea noastră în condițiile în care pe tot parcursul procesului a fost invocat ordinul
OMS 119/2014.”

Rodica Andronescu:   ”Vă mulțumim. Alte  discuții  dacă mai  aveți?  Nu sunt,
aşadar declar şedinţa de azi închisă.”

Alba Iulia, 24 martie  2017

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       SECRETAR
                           Consilier                                               Marcel Jeler



   Rodica Andronescu
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	Mircea Trifu: ”Mulțumesc. S-a schimbat strategia și proiectele mele cu mare speranță să treacă sunt puse ultimele. La început erau primele. Deci, eu am propus acest proiect. Și acum am adus câteva explicații vis a vis de expunerea de motive, vis a vis de renunțarea la plata acelei parcări celebre din fața restaurantului Roberta. Ca să fiu foarte scurt. Singurele argumente pentru păstrarea acelei plăți la parcare pe care le-am auzit din partea autorităților până la momentul de față a fost faptul că au și prin alte țări și pe acolo sunt parcări cu plată. Sunt de acord cu asta și chiar ar fi bine să fie în Alba-Iulia dar nu acolo. În primul rând că nu îi văd sensul. Ba mai mult decât atât, sunt convins că și dacă ar fi fără plată parcarea poate că ar mai avea câteva mașini. Locatarii care locuiesc acolo, în primul și în primul rând e foarte defectuoasă procedura. Efectiv cei care ați fost în parcarea respectivă parchezi mașina, când pleci trebuie să mai oprești odată pe drum, dacă plouă îți udă biletul, te duci înapoi în mașină. Și până la urmă ne uităm la rezultat. Și rezultatul este că am făcut o treabă și nu parchează aproape nimeni. Zilnic sunt fotografii. Nu de o lună, două! De ani de zile! Și cu asta închei. V-aș ruga, ca și singur argument aveți faptul că ați fost în excursie la Viena sau în Europa și ați văzut parcări cu plată, să nu aduceți acest argument că mi se pare de-a dreptul stupid. Ca și prelungire, ca o soluție mai departe de asta, pentru următoarea ședință de consiliu am demarat un proiect care se referă la reconfigurarea pieței Iuliu Maniu. Acolo sunt cele șase cavouri, nici arhitecții nu știu cum să denumească rondourile de iarbă verde. Și acolo am făcut chiar și o consultare publică aplicată, reală cu cetățenii care lucrează la Tribunal, care iasă din hotel dacă chiar se vrea să se facă ceva serios pentru ca să poată parca albaiulienii. Propun data viitoare sau propun înlăturarea acelor chestiuni. Nu ar costa foarte mult.”
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