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Încheiat  azi 26  octombrie   2017,  în  cadrul   şedinţei   ordinare   a
Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia.

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 3377/2017  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? Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi
pentru.”

Marcel  Jeler:  ”La  ședință  sunt  prezenți  un  număr  de  19  consilieri.
Lipsește  doamna  consilier  Rodica  Andronescu  și  domnul  consilier  Jidveian
Ovidiu Viorel.  Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită. 

Dau cuvântul domnului președinte Pocol Dorin.”
Pocol  Dorin:  „Domnilor  consilieri,  doresc  să  precizez  faptul  că,  la

lucrările şedinţei noastre  participă: dl. Primar Mircea Hava, d-na Teofila  Țîr -
director economic, d-na Ana Metea șef Serviciul investiții, d-l Sorin Cristian –
consilier  Serviciul  urbanism, dl.  Pavel  Nicolae  –  consilier   Serviciu  public
comunitar  pentru cadastru şi  agricultură,  dl.  Bucur  Dorică Sef Birou resurse
umane,  dl.  Ioan Inurean – șef  Serviciu administrarea patrimoniului  local,  dl.
Mihai  Pripon  –  Șef  birou  licitații  contracte,  d-na  Mihaela  Petcu  -  consilier
Serviciu administraţie publică locală, juridic contencios,  dl. Valentin Voinica -
manager  proiect,  doamna  Ileana  Krisbai  –  Șef  serviciu  administrarea
activităților domeniului public, domnul Popon Emil – consilier Compartiment
păduri-pășuni, Parc Dendrologic, dl. Robert Roman – consilier Compartiment
informare  și  promovare  turistică,  d-na  Crina  Dumitrescu  –  director  Direcția
Programe, precum şi presa."

Pocol Dorin: "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  19  voturi pentru."
Pocol Dorin: "Pe ordinea de zi avem  32  proiecte  de hotărâri.
Suplimentar au fost introduse 5 proiecte:
33. Proiect de hotărâre cu privire la declararea zilei de 15 octombrie ca

Ziua municipiului Alba Iulia.
34.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  alocării  unei  sume  de  bani

pentru publicații și activități culturale în anul 2017.
35. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea deciziei de expropriere pentru

cauză de utilitate  publică a unor imobile  (terenuri)  situate  în Alba Iulia,  str.



Izvorului  și  Nicolae  Labiș  situate  pe  amplasamentul  lucrării  ”Modernizare
drumuri în zona Dealul Furcilor: str. Izvorului, Nicolae Labiș și Barbu Catargiu
din municipiul Alba Iulia”.

36.   Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentatiei  necesare
delegarii  gestiunii  prin  achizitie  publica  pentru  activitatile  de  deratizare,
dezinsectie si dezinfectie în municipiul Alba Iulia.    

37. Proiect de hotărâre  privind aprobarea deplasării domnului viceprimar
Gabriel Plesa în orașul Gent din Belgia în perioada 6 – 9 noiembrie 2017.

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA
CU  CARACTER  PROVIZORIU  PENTRU  TERASA,  ALBA IULIA ,  P-ta
IULIU MANIU,  BL.P1,  solicitant  SC APULUM TURISM SRL” din cadrul
proiectului nr. 21 privind aprobarea unor documentații de urbanism a fost retras
de pe ordinea de zi.

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

”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19  voturi.”
Pocol Dorin:  ”Și acum, vă prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1.  Rectificarea  bugetului  general  de
venituri  și  cheltuieli  al  municipiului  Alba
Iulia pe anul 2017
 2. Execuţia bugetului general de venituri
şi  cheltuieli  pe  trimestrul  III  anul  2017  al
Municipiului Alba Iulia
 3.  Acordarea  de  facilități  fiscale  unei
persoane juridice
 4.  Modificarea  statului  de  funcții  a
aparatului  de  specialitate  al  Primarului
municipiului Alba Iulia 
   5.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economică, faza DALI pentru  obiectivul de
investiții   "CONSERVAREA,
RESTAURAREA  ȘI  VALORIFICAREA
DURABILĂ A ANSAMBLULUI PALATUL
PRINCIPILOR  DIN  ALBA  IULIA-
REABILITAREA  ACOPERIȘURILOR  ȘI
PLANSEELOR  PESTE  ETAJ  LA
CORPURILE A,B,C,D,F și G "
 6.  Modificarea  Anexei  la  Hotărârea  nr.
268/2017  a  Consiliului  local  privind



aprobarea utilizării   sumelor din excedentul
bugetului  local  din anii  precedenți  ca  sursa
de    finanțare   a  cheltuielilor  secțiunii  de
dezvoltare in anul 2017 
 7.  Însuşirea  indicatorilor  tehnico-
economici  din  documentaţia  -  faza
Documentaţie avizare  lucrări de intervenţii
pentru  obiectivul:  CONSERVAREA,
RESTAURAREA  ŞI  VALORIFICAREA
DURABILĂ A ANSAMBLULUI PALATUL
PRINCIPILOR  DIN  ALBA-IULIA  -
CORPURILE   A,  B,  C,  D,  F  SI   G,
AMENAJAREA CURTILOR INTERIOARE
SI   AMENAJAREA  ZONELOR
EXTERIOARE ADIACENTE PALATUUI .
DESFIINTAREA  CORPULUI  C2,   strada
Militari,  nr. 4, Mun. Alba lulia, jud. Alba
 8.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice  ,Studiu  de  fezabilitate   pentru
obiectivul:  “EXTINDERE  REȚEA
CANALIZARE  MENAJERĂ  ȘI
RACORDURI  PE  STRADA NAZARETH
ILLIT  ȘI  STRADA  ALESSANDRIA  “,
MUNICIPIUL ALBA IULIA 
 9.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice  aferente  obiectivului
REABILITAREA  ȘI  EXTINDEREA
CLĂDIRII  COLEGIULUI  ECONOMIC
DIONISIE  POP  MARȚIAN  DIN  MUN.
ALBA IULIA, JUD. ALBA  faza studiu de
fezabilitate  și  aprobarea  finanțării  de  la
bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru
acest obiectiv 
 10.  Aprobarea  documentatiei  tehnico-
economice  aferenta
obiectivuluiREABILITARE  CLADIRE
SCOALA  GIMNAZIALA  LIVIU
REBREANU,MUNICIPIUL ALBA IULIA-
faza  documentatie de avizare a lucrarilor de
intervenție  și  aprobarea  finantarii  de  la
bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru
acest obiectiv
 11. Tansmiterea suprafeței de 491 mp din



imobilul 510 Alba iulia din domeniul public
al  statului  și  administrarea  MAPN  în
domeniul public al Municipiului Alba Iulia
 12.  Aprobarea  măsurilor  cu  privire  la
implementare  cerințe  ISU pentru imobilul  :
”Creșa  Cetate  din  Alba  Iulia,  strada
Alexandru cel Bun, nr.13”
 13.  Aprobarea  cotizației  către  Asocația
Orașe Energie România 
 14.  Alocarea  unei  sume  de  bani  din
bugetul local pentru un eveniment social 
 15.  Modificarea și  completarea Hotărârii
nr. 280/2008 a Consiliului local 
 16. Încheierea unui protocol de colaborare
între  Direcția  Generală  Anticorupție  și
Municipiul Alba Iulia 
 17. Aprobarea unui protocol de cooperare
între  Municipiul  Alba  Iulia  și  Compania
Virtual  Reality  SRL  în  cadrul  proiectului
pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”
 18. Modificarea Hotărârii nr. 207/2017 a
Consiliului  local  cu  privire  la  proiectul
”ALBA  IULIA  360”-  finanțat  prin
Programului  Operaţional  Capital  Uman
(POCU) 2014-2020
 19.  Încheierea unui Acord de colaborare
între  Municipiul  Alba  Iulia  şi  Agenția  de
Dezvoltare  Regională  Centru,  în  vederea
implementării  proiectului  CREHUB
"Policies  for  cultural  CREative  industries:
the  HUB  for  innovative  regional
development" 

     20. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia 
     21. Aprobarea unor documentații de urbanism :

Art.1:  Avizează  Planul  Urbanistic  Zonal  „LOTIZARE  IN  VEDEREA
CONSTRUIRII  DE  LOCUINTE  INDIVIDUALE,  ALBA  IULIA,  STR.
IZVORULUI,  solicitant  PRETOR ANCA MARIA DIANA,  BIMBEA ANA,
BARBANTAN GEORGE CORNELIU”

Art.2:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE SI  SPATIU COMERCIAL LA PARTER,  ALBA IULIA,  STR.
REPUBLICII, NR.6, solicitant SC ALBA REAL INVESTMENTS SRL”

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA
CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA, ALBA IULIA , B-dul 1



DECEMBRIE 1918, NR. 105-107, solicitant SC BREST SRL”
Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA

CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA, ALBA IULIA , B-dul 1
DECEMBRIE 1918, NR.20, solicitant SC RESTAURANT REMENY SRL”

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA
CU  CARACTER  PROVIZORIU  PENTRU  TERASA,  ALBA IULIA ,  P-ta
IULIU MANIU, BL.16MC, solicitant SC RAISSA NORB SRL”

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA
CU  CARACTER  PROVIZORIU  PENTRU  TERASA,  ALBA IULIA ,  P-ta
IULIU MANIU, BL.P1, solicitant SC APULUM TURISM SRL”

Art.7:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „REGLEMENTARE STRADA
DIMITRIE ANGHEL,  ALBA IULIA,  ZONA DINAMITA,  STR.  DIMITRIE
ANGHEL,  NR.  4,6,8,10,12,14,  solicitant  CRAIFALEAN VALENTIN  DAN,
CRAIFALEAN ANA MARIA, CRISAN TEODOR DANIEL, CRISAN DALIA
TEODORA, COZMA ADRIANA MARIA, TIRLEA IACOB, TIRLEA ANA,
MICU DARIUS SORIN”

Art.8:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARE  PROFIL
STRADA FRATII  JDERI,  ALBA IULIA,  STR.  FRATII  JDERI,  solicitant
ANGHEL  NICOLAE  COLEA,  ANGHEL  SILVIA,  BOBARIU  FELICIA,
GOIA LIVIA ROZALIA”

 22.  Administrarea  Parcului  Dendrologic
Dr. Ion Vlad
 23.  Aprobarea  preturilor  de  referinta  a
masei lemnoase “pe picior” productia anului
2018 pentru masa lemnoasa ce se valorifica
prin  licitatie  sau  negociere  din  fondul
forestier proprietate publica a  Municipiului
Alba Iulia
 24. Închirierea prin licitaţie publică a unui
imobil(teren)  situat  în  Alba  Iulia  –  Pâclișa,
str.Carpenului, FN
 25. Vânzarea prin negociere directă a unor
imobile  (terenuri)  situate  în  Alba  Iulia,
str.Decebal, nr.21
 26. Vânzarea prin negociere directă a unui
imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Cetății,
nr.2
 27. Revocarea art.3 și art.4 din Hotărârea
nr.  27/2007  a  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia 
 28.  Expertiza  tehnică  extrajudiciară  ,
întocmită  în Dosar  nr.  5198/176/2017,  aflat
pe rol la Judecătoria Alba Iulia 



 29.  Înscrierea  dreptului  de  proprietate  a
Statului  Român  –  domeniul  public  și
administrarea  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia asupra unei părți din
DN1, aferent străzii Regimentul V Vânători 
 30.  Dezmembrarea  terenului  aferent
Grădiniței cu Program Normal nr. 5 Partoș,
strada Liliacului, nr. 8
 31.  Însușirea  raportului  de  expertiză
tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr.
5221/176/2017  aflată  pe  rol  la  Judecătoria
Alba Iulia 
 32.  Modificarea  art.1  și  art.2  din
Hotărârea nr. 245/2017 a Consiliului local 
 33.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la
declararea  zilei  de  15  octombrie  ca  Ziua
municipiului Alba Iulia.
 34. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea
alocării unei sume de bani pentru publicații și
activități culturale în anul 2017.
 35. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea
deciziei  de  expropriere  pentru  cauză  de
utilitate  publică  a  unor  imobile  (terenuri)
situate în Alba Iulia, str. Izvorului și Nicolae
Labiș  situate  pe  amplasamentul  lucrării
”Modernizare  drumuri  în  zona  Dealul
Furcilor:  str.  Izvorului,  Nicolae  Labiș  și
Barbu Catargiu din municipiul Alba Iulia”.
 36.  Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentatiei  necesare  delegarii  gestiunii
prin  achizitie  publica  pentru  activitatile  de
deratizare,  dezinsectie  si  dezinfectie  în
municipiul Alba Iulia.    
 37. Proiect de hotărâre  privind aprobarea
deplasării domnului viceprimar Gabriel Plesa
în orașul Gent din Belgia în perioada 6 – 9
noiembrie 2017.

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

 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: ”Față de ceea ce v-am prezentat în materialele pe care vi
le-am  înmânat  au  intervenit  câteva  modificări.  La  partea  de  venituri,  la
subvenții în loc   de – 150 este  – 140.  La capitolul 65.02  Învățământ 231,35 la
bunuri și servicii. La capitolul 67 la bunuri și servicii + 158,65. La acel proiect
tot în cadrul capitolului 67 + 6,5 mii lei la finanțare națională. Încă o modificare
la capitolul 70.02 la bunuri și servicii 453,09 în loc de 459,59. Și la bugetul
instituțiilor  finanțate din venituri  proprii,  adică la unitățile de învățământ la
bunuri și servicii 95,14 și la cheltuieli de  de capital 34,86. Cam acestea sunt
modificările. Și mai este o modificare pe proiect pentru că s-a modificat  și lista
cuprinzând   evenimentele.  Am  cuprins  unele  sume  pentru  1  Decembrie.
Doamna Metea mai are o modificare la lista de investiții.”
  Ani Metea: ”La excedent de la capitolul 74 de la colectorul de la
Micești care a fost licitat  și nu s-a încheiat contract  trebuie să aducem pe 7.02
la achiziții imobile pentru cumpărarea apartamentelor din G2.”
  Pocol Dorin: ”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 19  voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 335/2017

 2. Execuţia bugetului general de venituri
şi  cheltuieli  pe  trimestrul  III  anul  2017  al
Municipiului Alba Iulia

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

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   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: ”Legea 273 prevede ca execuția la finalul fiecărui trimestru să
fie supusă aprobării  Consiliului  local.  V-am prezentat  toate cifrele,  inclusiv cu
procente, capitole.”

  Pocol Dorin: ” Discuții?  Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este
pentru?”

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

S-a adoptat Hotărârea  336/2017

3. Acordarea de facilități fiscale unei persoane juridice.



Se dă cuvântul domnului Călin Badiu 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."
 Călin Badiu: ”Este vorba de Camera de Comerț și Industrie Alba care a
solicitat scutirea de la plata impozitului pe clădiri. În urma inspecției fiscale s-a
constatat că din suprafața de 1000 mp Camera de comerț are o suprafață închiriată
și pentru aceasta nu poate beneficia de scutire. Pentru cealaltă poate beneficia de
scutire cu aprobarea consiliului local. Suma totală este de 2390 lei. Se va acorda
pentru anul 2018.”

Pocol Dorin: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea acestui proiect.
Cine este pentru?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu cu 16  voturi pentru și 3 abțineri
Medrea Bogdan, Vasile Crișan,  Bumbu  Nicolae.”

S-a adoptat Hotărârea  337/2017
 4. Modificarea statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Alba Iulia 

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

Se dă cuvântul d-lui consilier   Mircea Trifu 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.
         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 
  Bucur Dorică: „Este vorba de transformarea a trei posturi din principal în
debutant,  a  unei  funcții  de  asistent  în  superior  și  o  funcție  de  personal
contractual din studii medii în superioare.”

 Pocol Dorin: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea
acestui proiect. Cine este pentru?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu cu 18 voturi
pentru și o abţinere Medrea Bogdan.”

S-a adoptat Hotărârea  338/2017

 5.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economică, faza DALI pentru  obiectivul de
investiții   "CONSERVAREA,
RESTAURAREA  ȘI  VALORIFICAREA



DURABILĂ A ANSAMBLULUI PALATUL
PRINCIPILOR  DIN  ALBA  IULIA-
REABILITAREA  ACOPERIȘURILOR  ȘI
PLANSEELOR  PESTE  ETAJ  LA
CORPURILE A,B,C,D,F și G "

Se dă cuvântul  doamnei Ani Metea care prezintă proiectul  de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
 Ani Metea: ”Avizul comisiei este favorabil. Dacă sunt discuții?”

 Pleșa Gabriel: ”Spuneți de ce?”
 Ani Metea: ”Da. Proiectul respectiv prevede conservarea acoperișurilor de la
celelalte corpuri, corpul E obținând deja finanțare. Și tot palatul principiilor s-a
împărțit deja în trei proiecte. Corpul E pe care l-am finanțat deja, acoperișurile
ca să putem interveni din bugetul local ca să nu se degradeze obiectivul și
celelalte  corpuri  la  care  avem  în  cadrul  ședinței  avizarea  indicatorilor  la
celelalte corpuri, la care valoarea este foarte mare și competența noastră de
aprobare este depășită.”

Pocol Dorin: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea acestui proiect.
Cine este pentru?”

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

S-a adoptat Hotărârea  339/2017

           6. Modificarea Anexei la Hotărârea nr.
268/2017  a  Consiliului  local  privind
aprobarea utilizării   sumelor din excedentul
bugetului  local  din anii  precedenți  ca  sursa
de    finanțare   a  cheltuielilor  secțiunii  de
dezvoltare in anul 2017 

Se dă cuvântul  doamnei Ani Metea 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."
  Ani Metea: ”În principal s-au făcut modificări ca urmare a transpunerii
măsurilor solicitate de ISU pentru obținerea autorizațiilor de funcționare. Avem
la  căminul  de  vârstnici,  la  școli,  la  grădinițe.  Și  față  de  ceea  ce  aveți
dumneavoastră în material aceeași modificare de la capitolul 74.02 de la canalul
colector de la Micești  se dispune 400 de mii și se duce pe 70.02 pentru achiziția
imobilelor din G2.”



 Pocol Dorin: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect împreună cu cele două
articole. Cine este pentru?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  17 voturi pentru și 2 abţineri
Medrea Bogdan şi Vasile crișan.”

 S-a adoptat Hotărârea  340/2017

 7.  Însuşirea  indicatorilor  tehnico-
economici  din  documentaţia  -  faza
Documentaţie avizare  lucrări de intervenţii
pentru  obiectivul:  CONSERVAREA,
RESTAURAREA  ŞI  VALORIFICAREA
DURABILĂ A ANSAMBLULUI PALATUL
PRINCIPILOR  DIN  ALBA-IULIA  -
CORPURILE   A,  B,  C,  D,  F  SI   G,
AMENAJAREA CURTILOR INTERIOARE
SI   AMENAJAREA  ZONELOR
EXTERIOARE ADIACENTE PALATUUI .
DESFIINTAREA  CORPULUI  C2,   strada
Militari,  nr. 4, Mun. Alba lulia, jud. Alba

 Se dă cuvântul doamnei Ani Metea  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.”
 Ani Metea: ”Am spus. Aceleași corpuri.”

Pocol  Dorin:  ”Supun la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19  voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea  341/2017

8.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice  ,Studiu  de  fezabilitate
pentru  obiectivul:  “EXTINDERE  REȚEA CANALIZARE  MENAJERĂ  ȘI
RACORDURI   PE  STRADA  NAZARETH  ILLIT  ȘI  STRADA
ALESSANDRIA “, MUNICIPIUL ALBA IULIA 

Se dă cuvântul  doamnei Ani Metea 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.”

 Ani  Metea:  ”Extindere  rețea  canalizare  pe  strada  Nazareth  Illit  și
Alessandria. La ora aceasta avem rețeaua de apă și am propus să dezvoltăm  și
rețeaua de canalizare, să rezolvăm cel puțin o parte din zona respectivă.”
 Pleșa Gabriel: ”Pe Nazareth Illit până în capăt?”
 Ani Metea: ”1200 metri liniari.”

Pocol  Dorin:  ”Supun la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”

 S-a adoptat Hotărârea  342/2017

 9.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice  aferente  obiectivului
REABILITAREA  ȘI  EXTINDEREA
CLĂDIRII  COLEGIULUI  ECONOMIC
DIONISIE  POP  MARȚIAN  DIN  MUN.
ALBA IULIA, JUD. ALBA  faza studiu de
fezabilitate  și  aprobarea  finanțării  de  la
bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru
acest obiectiv 

Se dă cuvântul  doamnei Ani Metea 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.”

Ani  Metea:  ”Avem  reactualizare  documentație  faza  SF.  Vrem  să  o
cuprindem în PNDL. De aceea și apare suportarea cheltuielilor neeligibile la
art.  2  pe  Primărie.  Obiectivul  respectiv  prezintă  o  extindere  a  clădirii,  o
etajare a clădirii. Realizarea a șase săli de clasă în plus.”

Pocol  Dorin:  ”Supun la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

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

 S-a adoptat Hotărârea  343/2017



      10.  Aprobarea  documentatiei  tehnico-economice  aferenta
obiectivuluiREABILITARE  CLADIRE  SCOALA  GIMNAZIALA  LIVIU
REBREANU,MUNICIPIUL ALBA IULIA-  faza   documentatie  de  avizare  a
lucrarilor de intervenție și aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor
neeligibile pentru acest obiectiv
   Se dă cuvântul  doamnei Ani Metea 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.”

 Ani Metea: ”Aceeași problemă. Pentru a putea fi depusă pe PNDL. Aici
avem doar reparații. Nu avem extindere. E daliul. La acoperiș, la instalațiile
electrice, sanitare, tâmplărie.”

Pocol  Dorin:  ”Supun la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

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

  S-a adoptat Hotărârea  344/2017

11. Tansmiterea suprafeței de 491 mp din
imobilul 510 Alba iulia din domeniul public
al  statului  și  administrarea  MAPN  în
domeniul public al Municipiului Alba Iulia
          Se dă  cuvântul  domnului  Pavel
Nicolae  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."

 Pocol  Dorin:  ”Supun la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

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

  S-a adoptat Hotărârea  345/2017
 12. Aprobarea măsurilor cu privire la implementare cerințe ISU pentru
imobilul : ”Creșa Cetate din Alba Iulia, strada Alexandru cel Bun, nr.13”



 Se dă cuvântul  doamnei Ani Metea 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."
  Ani  Metea:  ”Pentru obținerea autorizației  de funcționare sunt  necesare
niște lucrări  respectiv un rezervor de 1,5 metri cubi. Este un grup de pompare și
un hidrant suplimentar, de modificat niște uși interioare pentru că nu respectă
înălțimea, respectiv de completat la instalațiile de incendiu.”
 Pocol Dorin: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru?”

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

 S-a adoptat Hotărârea  346/2017

 13.  Aprobarea  cotizației  către  Asocația
Orașe Energie România. 

 Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel 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."
 Pleșa Gabriel: ”S-a  modificat după cinci sau șase ani cotizația. 0,1 lei/cap
de locuitor. Cam asta este!” 

 Pocol Dorin: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect.
Cine este pentru?”

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

 S-a adoptat Hotărârea  347/2017

 Pocol Dorin: ”Având în vedere că proiectul nr. 14 și 34 țin de cultură, vă
propun să le analizăm pe amândouă acum.”

14. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru un eveniment
social.

Se dă  cuvântul  domnului   Robert  Roman  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." 

 Robert Roman: ”Alocarea sumei de până la 700,00 lei din bugetul local pe
anul  2017  pentru  derularea  competiției  sportive  „ALBA  CUP”  destinat
persoanelor  hipoacuzice  în  organizarea  Asociației  Naționale  a  Surzilor  din
România Filiala Alba.”

 Pocol  Dorin:  ”Suma  este  rezonabilă.   Supun  la  vot
aprobarea acestui proiect. Cine este pentru?”

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

 S-a adoptat Hotărârea  348/2017

    34. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani pentru
publicații și activități culturale în anul 2017.
 Se dă  cuvântul  domnului   Robert  Roman  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." 

 Robert Roman: ”Alocarea sumei de până la  5.000 lei din bugetul local
Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Alba - Hunedoara pentru asigurarea
cheltuielilor de editare şi tipărire a Revistei Discobolul.”

 Pocol Dorin: ”Discuții?  Supun la vot aprobarea acestui
proiect. Cine este pentru?”

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

 S-a adoptat Hotărârea  349/2017

 15. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 280/2008 a Consiliului local



 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: ”HCL 280/2008 prevede situații deosebite  în care se află
persoanele din municipiu în nevoie socială și necesită acordarea unui ajutor de
urgență.  Prin  prezentul  proiect  propunem  să  completăm  litera  f.  Sună  așa:
imposibilitatea  integrării  sociale  a  persoanelor  care  au  executat  o  pedeapsă
privativă de libertate și a tinerilor care au ieșit din sistemul de protecție a copiilor.
Acum vă aducem completarea: ”și a persoanelor evacuate din locuință”. Vă rog să
îmi permiteți să fac câteva modificări în proiect pentru că în grabă, cum ar fi aici,
am descris  la punctul f1 situația, adică imposibilitatea integrării.  Dar aș înlocui.
Nu e f2, f3. E alineatul 1, alineatul 2 sau unu, doi. Genul acesta de modificare. La 2
de asemenea aș propune: ajutorul de urgență pentru plata chiriei va fi în sumă de
maxim 400 de lei/familie sau persoană singură/lună, pe perioadă de maxim 6 luni.
La alineatul 2.
 Apoi  dacă  sunteți  amabili  anexa  1  condițiile  de  acordare.  Aș  adăuga
cuvântul cumulative, condiții cumulative de acordare a ajutorului. Și tot așa am
făcut proiectul în grabă, pe urmă am stat și am gândit, am propune, am prezentat și
în comisie această propunere să anuleze punctul 6 din condiții. Adică, să nu mai
condiționăm de plata celorlalte cheltuieli de întreținere. Și aș mai vea o propunere.
De ce? Pentru că acolo, dacă  acolo vorbim de un apartament ne este ușor să
vedem asta cu ajutorul asociației de proprietari. Dar dacă vorbim de o casă acolo
deja lucrurile se complică și nu le-aș condiționa neapărat de ...”
 Pocol Dorin: ”Să primească încă 6-7 luni de chirie, 10 luni, chiar dacă nu își
plătește apa, curentul!”
 Delia Cristescu: ”Da. Chiar dacă. Acolo este chiar o interpretare până la
urmă. Noi am încercat.”

Pleșa Gabriel: ”Acolo nu mai putem controla noi!”
 Mircea Hava: ”Lăsați-o! De fapt, nu zic nimic! De fapt toți știți de ce e așa!”
 Pocol Dorin: ”Știm!”
 Mircea Hava: ”Toți știm de ce nu se face contract! Pentru că nu face nimeni
contract!”



 Delia Cristescu: ”Domnule președinte! Pentru actuala și viitoarele evacuări!
Nu pentru G2 special. Pentru cele trei categorii.”

Pocol Dorin: ”Altceva?”
Delia Cristescu: ”Atât am avut eu ca și propunere.”

 Mircea  Hava:  ”Uitați-vă  bine!  Până  vorbește  domnul  consilier,  uitați-vă
bine! Să nu mai venim încă odată cu el!”
 Bumbu  Nicolae:  ”Dragi  colegi!  Vroiam să  iau  un  pic  cuvântul  aici  la
metodologia de acordare a ajutorului de urgență constând în plata chiriei. Aici văd
o procedură și după care văd acte necesare.  Acum la actele necesare scrie așa:
contract de închiriere copie și original, cerere completată. Sunt mai multe. Știind că
acești oameni, foarte mulți dintre ei s-au mutat, cel puțin din cunoștințele mele s-au
mutat în zona din Lumea nouă sau țigănime. Știm că în zona respectivă sunt foarte
mulți care nu dețin acte de proprietate acolo. Probabil nu o să poată să facă dovada
punerii  la  dispoziție  a  unui  contract  de  închiriere.  Și  atunci,  cu  respectivii  ce
facem?”
 Sandu Cornel Stelian: ”Unu din ăla de mână că stă în chirie la nu știu cine!”
 Bumbu Nicolae: ”Dacă există posibilitatea să-l facă de mână. De exemplu,
știu  eu!  Eu  locuiesc  la  adresa  respectivă  și  îmi  asum responsabilități   pentru
persoana pe care am luat-o în chirie la mine. Este valabil atunci?”
 Hașa Cătălin: ”Dacă nu au acte!”

Bumbu Nicolae: ”Știm problema respectivă!”
Mircea Hava: ”Doamna Cristescu! Noi am discutat altceva și dumneata iar

ai  făcut  altceva!  V-am  spus  în  sistemul  acesta  nu  mai  gândim  atât!  Ca  să
întrerupem discuțiile acestea! Știți prea bine că este o chestiune! O hârtie de mână
să vă aducă! Nu din astea fiscalizate! Prin care să ști unde e! Și asta spui că v-o
trebuie la dumneavoastră la serviciu! Am discutat chestia aceasta ore?”
 Delia Cristescu: ”Da.”
 Olga Hașegan: ”Dacă vorbim de chirie nu se poate contract de închiriere
dacă  nu  e  legal  întocmit.  Dacă  folosim  cuvântul  chirie  trebuie  să  fie  legal
întocmit.”

Mircea Hava: ”E un ajutor pe care îl dăm persoanei pe care ați identificat-o
dumneavoastră că este în nevoie. Nu mi le mai așa, că nu e bine! Și am discutat
chestiunea aceasta de 20 de ori! Mai bine o rupem și plecăm acasă!”

Pocol Dorin: ”Vă referiți din punct de vedere juridic la ce înseamnă cuvântul
respectiv? Nu?”

Olga Hașegan: ”Da. Dacă vorbim de chirie.”
  Delia Cristescu: ”Dacă îmi dați voie să fac o propunere pe subiectul acesta.
Dacă vorbim de contract sau chirie acestea sunt legate. Dacă vorbim să zicem de o
subvenționare  a  unei  taxe  de  luare  în  spațiu,  atunci  ne  ducem  pe  declarație
notarială și renunțăm la chirie și la contract implicit. Dar atunci scădem și suma aș
propune.  Mergem  pe  300  atunci.  Și  atunci  ar  suna  așa.  Noi  am  gândit  o
propoziție.”



 Mircea Hava: ”Voi ați gândit! Ați gândit! Fără să vă supărați pe mine ați
gândit iar cu papucii! Am discutat ore întregi cu voi chestiunea aceasta! Deci, nu
mă puneți în situații de genul acesta! Am convenit ce facem! Ați fost acolo domnul
consilier?”
 Bumbu Nicolae: ”Da. Am fost!”
 Mircea Hava: ”Am convenit ce facem. Acum voi veniți cu  totul altceva,
aproape altceva! V-am mai spus! Totul trebuie să fie legal! Și este legal! Și voi
mi-ați spus! Avem hotărârea mai întâi! Acordăm un ajutor pentru cei ... Facă ce o
vrea cu el! Acordăm un ajutor! Însă voi trebuie să veniți frate să le faceți! Ce vreți
să îmi arătați? Cât de multă gândire  o să utilizați? Pentru că ați încurcat totul!
Ideea s-a dus! A fost și el martor! Ideea s-a dus! Îmi pare rău!”

Delia Cristescu: ”Nu am scris altceva în proiect!”
 Mircea Hava: ”Gândiți-vă bine ce vreți să faceți dacă vreți să dăm un ajutor
acolo! Domnul consilier este aici! Dumneavoastră hotărâți!”

  Bumbu Nicolae: ”Înseamnă că nu s-a creat bine proiectul!”
 Delia Cristescu: ”Noi dorim un act justificativ la proiect. Atât.”
 Mircea Hava: ”Act justificativ este că unu vine și semnează că îi dă bani!
Că nu ținem bănuții în bancă! El vine și primește bani! E un ajutor care se dă!
Deci, încadrați-l în ajutor! Dacă îl încadrați dincolo, așteptați să vină cineva  să vă
aducă acte de închiriere!”
 Pocol Dorin: ”Sau notariale.”
 Delia Cristescu: ”Păi notarial! Asta am propus!”

Mircea Hava: ”Notarial cum o faceți?”
Delia Cristescu: ”Cum?  De ce să nu o facem?”
Mircea Hava: ”La compartimentul acesta DAS voi ar trebui să știți, măi

fraților! Ce-i cereți la ăsta?”
 Delia Cristescu: ”Noi nu ne opunem! Pentru dumnezeu!”

 Pocol Dorin: ”Vă rog să îmi spuneți dacă din punct de vedere juridic  este
legal?”

Olga Hașegan: ”Nu. Fără acte justificative  noi nu putem să dăm ajutor de
urgență.”
 Pocol Dorin: ”Ce înțelegeți prin act justificativ?”

Olga Hașegan: ”Depinde pe ce punct acționăm din 280. Dacă ne referim la
chirie ...”
 Pocol Dorin: ”La ajutor.”
 Olga Hașegan: ”La ajutor. Dacă îi dăm îmbrăcăminte ne aduce bonul  că a
cumpărat  haine,  dacă  e  pentru  încălțăminte  aduce  bonul  că  a  cumpărat
încălțăminte, dacă e pentru factură aduce că a plătit factura. Depinde pe ce punct
acționăm.”
 Mircea Hava: ”Dacă e de mâncare  ce trebuie să aducă?”
 Olga Hașegan: ”Bonul că a cumpărat mâncare. Noi avem în această hotărâre
și  putem da  mâncare.  Dar  nu  doresc.  Mâncare  dăm prin  cantină.  Avem altă
măsură.”



 Pleșa Gabriel: ”Contractul de închiriere să fie înregistrat la Anaf. Putem să-l
primim?”

Olga Hașegan: ”Nu. Când se vorbește de chirie înseamnă contract de chirie
înregistrat.”
 Pleșa Gabriel: ”E obligația proprietarului să și-l înregistreze.”
 Mircea Hava: ”Pentru cei evacuați să-și cumpere haine, frigider, aragaz.”
 Olga Hașegan: ”Avem punct în hotărâre.”
 Pocol Dorin: ”Eu zic să fim oameni cuminți și să nu ne ambalăm prea tare
că pe urmă fiecare dintre noi  mergem și dăm cu subsemnatul.”
 Pleșa Gabriel: ”Să păstrăm legalitatea evident. Contractul de închiriere poate
fi doar la notar?”

 Olga Hașegan: ”Poate fi dar notarul îl trimite la Anaf. Și pentru ce să mai
plătească o taxă de redactare la notar  când se duce la Anaf? Și nu mai plătește
nimic pentru redactare. Doar îl înregistrează.”

Bumbu Nicolae: ”La Anaf trebuie să mergi cu act de proprietate.”
 Pocol Dorin: ”Categoric!”
 Delia Cristescu: ”Schimbăm chirie cu subvenționarea unei taxe.”
 Olga Hașegan: ”Și nu îi mai spunem chirie.”
 Mircea Trifu: ”Având în vedere că nu se poate lua acum o decizie ...”
 Domuța Iulius Viorel: ”Se poate lua! Schimbăm cuvântul și se poate lua!
Dacă nu ascultați ce se explică!”
 Mircea Trifu:  ”Domnule președinte!   Măcar limita aceasta!  Când iau eu
cuvântul ...”
 Pocol Dorin: ”Vă rog! Lăsați-l!”
 Hașa Cătălin: ”Stai liniștit! Când alții au vorbit și tu te-ai băgat peste ei! Așa
că ...”

Mircea Trifu: ”Eu nu am făcut lucrul acesta niciodată! L-aș ruga pe domnul
Hașa să păstreze limita bunului simț!”

Hașa Cătălin: ”Îl păstrez! Stai liniștit!”
Pocol Dorin: ”Domnul Hașa! Vă rog frumos! Vorbiți când vă dau cuvântul!”

 Hașa Cătălin: ”Mă scuzați!”
 Mircea Trifu: ”Eu consider că ar trebui amânat pentru o zi sau două, nu pe o
perioadă foarte lungă deoarece timpul ne presează, ca să se poată cădea de acord pe
o chestiune juridică, cum spuneți și dumneavoastră și să nu se intre într-o situație în
care să regretăm. Părerea mea că în două zile  nu e o problemă să ne întâlnim din
nou luni sau într-o ședință de urgență și să găsim o formulă, că totuși e vorba de
viața oamenilor!”
 Delia  Cristescu:  ”Dar  de  ce  nu  ascultați?  Subvenționarea  unei  taxe  de
locuire. Nu e bună?”
 Pocol Dorin: ”Dacă e ok din punct de vedere juridic.”

Delia Cristescu: ”Da. Eu nu aș mai amâna. Avem cereri.”
Pleșa Gabriel: ”Haideți să recapitulăm ce acte trebuie  și cum se numește

ajutorul  ca să se scrie în procesul verbal.”



 Delia Cristescu: ”Ajutor de urgență pentru subvenționarea taxei de primire
în spațiu locativ  va fi în sumă de 400 de lei pe familie.”
 Olga Hașegan: ”La contract de închiriere? Tot așa 400 și la contract?”
 Delia Cristescu: ”Am făcut noi un calcul. E cam pe acolo. Per lună/familie
sau persoană singură pe o perioadă de șase luni dacă prezintă declarația notarială
dată de persoana care oferă spațiu locativ.”
 Pocol Dorin: ”Ok.”
 Bumbu Nicolae:  ”Am o întrebare.  La  notar.  Dacă  se  merge  la  notar  și
notarul are nevoie de un act de proprietate? Că bănuiesc că așa va fi.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Tot acolo va fi.”

Pocol  Dorin:  ”Dar  dacă  e  o  declarație  pe  proprie  răspundere  a  omului
respectiv nu e bine?”

Pleșa Gabriel: ”Că-i folosește la chirie!”
 Bumbu Nicolae: ”Deci, trebuie proprietate la notar.”

Pocol Dorin: ”Cel care îl preia în spațiu să dea o declarație  pe proprie
răspundere că îl preia în spațiu.”
 Bumbu Nicolae: ”Da. Dar dacă nu are acte pe spațiu!”

Delia Cristescu: ”În prezența noastră.”
Mircea Hava: ”Da. Subsemnatul  cu CNP sunt de acord să preiau în spațiu

pe numitul cu CNP.”
Bumbu Nicolae: ”Dar nu are acte pe spațiu!”

 Domuța  Iulius  Viorel:  ”Nu  contează.  E  declarația  proprietarului.  Nici
proprietarul nu are acte? Atunci cum îl ia? Ce proprietar e?”
 Pocol Dorin: ”La notar este o declarație. Nu e vânzare, nu e chirie, nu e
nimic! E o declarație a unui cetățean  că îl ia într-un spațiu. Nu cred că are nevoie
notarul de actul de proprietate.”
 Bumbu Nicolae: ”Și ce certitudine are domnul notar  că eu nu mă duc să
mint  acolo cu el?”

Delia Cristescu: ”Și noi ce certitudine avem?”
Pocol Dorin: ”Persoana care îl ia în spațiu împreună cu el se duc acolo și

sunt trecuți în declarația aceea cu CNP. Care e problema? Adică, nu înțeleg din ce
punct  de vedere nu e bine? Din punct de vedere juridic?”

Olga Hașegan: ”Se poate întâmpla să nu spună adevărul. Când merge la
notar este o altă autoritate. Și noi am avut de am mers și în instanță cu declarația în
față la notar. Declarația noastră nu are valoare. E doar că îl speriem noi un pic  că e
declarație falsă.  Dar cu declarația la notar care e 20, 30 de lei își ia un ajutor pe
șase luni. Deci, nu e un cost atât de mare să nu poată să îl plătească.”

Mircea Hava: ”De acord! Cred că trebuie să meargă și ăla și ăla.”
Paul Voicu: ”Cu două buletine.”
Bumbu Nicolae: ”Eu cred că nu ar fi nici o problemă suma aceasta. Numai

să nu le ceară acte pe proprietate.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Dacă  sunt  probleme  intrăm  după  aceea  și  modificăm.
Vedem.”



 Bumbu Nicolae: ”Și atunci nu ar fi mai bine să amânăm pentru 2 – 3 zile?”
Mircea Hava: ”Eu nu am nici o problemă. Putem să amânăm și pentru 2 – 3

zile! Dar chestiunea este că arde!”
 Medrea Bogdan: ”Cred că faza cu notarul e foarte bună pentru că notarul
legalizează ce zic ei. El legalizează o semnătură practic.”
 Pocol Dorin: ”Nu este un contract!”

Mircea Hava: ”Este o înțelegere între două persoane pe care ți-o validează
notarul. Ca și un împrumut. De multe ori te duci dar nu stă notarul să îți numere
banii.”
 Pocol Dorin: ”Practic este o validare a semnăturii.”
 Pleșa Gabriel: ”Toată lumea e de acord că e ok?”

Mircea Hava: ”Să vedem ce apare pe facebook după aceea.”
Delia Cristescu:  ”Îmi dați  voie să trec ca și  declarație notarială la acte?

Trebuie să completez că nu am scris.”
 Mircea Hava: ”Știți ce propun eu? Treceți la alte puncte! Lăsați-o pe doamna
Delia să mai studieze și revenim după aceea.”

 16. Încheierea unui protocol de colaborare
între  Direcția  Generală  Anticorupție  și
Municipiul Alba Iulia.

 Se dă  cuvântul  doamnei  Georgeta  Rânghet  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.

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

Părăsește sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

 Georgeta Rânghet: ”Are ca scop stabilirea  modalităților de promovare a
activității Direcției Generale Anticorupție în Primărie prin flayere.”

 Pocol Dorin: ” 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  351/2017

17. Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și
Compania Virtual Reality SRL în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City
2018”
 Se dă cuvântul domnului Boc Valentin care prezintă proiectul de hotărâre



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

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu. Revine în sala de
ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

 Boc Valentin: ”Voi prezenta în locul unui coleg care este plecat în capitală.
Este vorba despre aprobarea unui protocol de colaborare între municipiul Alba-
Iulia  și firmele specializate în 3D. Treidimensional cadastru și care dorește să facă
o machetă  3D a municipiului plus o machetă fizică a orașului. Acest proiect ține
până în 2019 când va înceta. Din partea noastră nu vor fi nici un fel de costuri. Noi
vom beneficia de aceste  aplicații.  Protocolul  conține o defalcare  tehnică,  toate
aparaturile  care se  folosesc,  grupul  de persoane care vine din partea firmei  și
sumele de bani pe care ei le vor da.”

 Pocol Dorin:  ”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  352/2017

 18. Modificarea Hotărârii nr. 207/2017 a
Consiliului  local  cu  privire  la  proiectul
”ALBA  IULIA  360”-  finanțat  prin
Programului  Operaţional  Capital  Uman
(POCU) 2014-2020

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

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

 Crina  Dumitrescu:  ”Proiectul  este  în  implementare  din  19 septembrie.
Avem deja o echipă care este finanțată. Zece parteneri și cu noi unsprezece.
Este  de  fapt  o  mică  primărie  pe  trei  ani  de  zile  adresată  populației
dezavantajate. Vom beneficia de foarte mulți bani în această perioadă pentru
asemenea proiecte. Acest proiect vine să completeze echipa de implementare



cu o nouă poziție. Un coordonator monitorizare proiect. Solicită din banii
proiectului suplimentarea cu acest post.”

Revine în sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.

Pocol Dorin: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect.
Cine este pentru?”

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

 S-a adoptat Hotărârea  353/2017

 19.  Încheierea unui Acord de colaborare
între  Municipiul  Alba  Iulia  şi  Agenția  de
Dezvoltare  Regională  Centru,  în  vederea
implementării  proiectului  CREHUB
"Policies  for  cultural  CREative  industries:
the  HUB  for  innovative  regional
development"

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

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

 Crina Dumitrescu: ”ADR Centru are în implementare un proiect. În acest
sens ne solicită un protocol  prin care noi să punem la dispoziție personal.
Noi deja am pus la dispoziție acest personal care să participe la întâlnirile
echipelor tehnice și acolo unde este cazul la întâlnirile transnaționale.”

Pocol Dorin: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect.
Cine este pentru?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  18 voturi pentru și o abținere
Lupea Gabriel.”

 S-a adoptat Hotărârea  354/2017

 20. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia 
Se dă cuvântul d-lui Sorin Cristian care prezintă  proiectul  precum şi

raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  care  prezintă  raportul  de

avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea



monumentelor istorice şi de arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

 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." 

Sorin Cristian: ”Este vorba de atribuirea a trei denumiri de străzi. Avem
avizul comisiei de cultură cât și de la Prefectură.”
 Mircea Trifu: ”Vis a vis de subiectul acesta vreau să fac o observație. El
face parte din procesul acesta pe care îl  parcurg oamenii  atunci când vor să
aducă o stradă din domeniul privat în domeniul public, proces care preocupă pe
toată lumea și Primăria bineînțeles. Aș face apel  la domnul Primar, la oamenii
care se ocupă cu asta să găsească o soluție astfel încât să scurtăm tot procesul.
Eventual să vorbiți și cu cei de la Prefectură. Tot procesul acesta duce și până la
doi ani de zile  ca să poată aduce o stradă, mai ales dacă se și amână, cum a fost
și cazul acestui calup de străzi care a fost amânat în urmă cu vreo lună sau două
că au fost ceva probleme. Ar trebui găsită o formulă de comunicare că e chiar
îngreunat procesul. Să facem mai repede lucrul acesta că e pentru oameni și
pentru Primărie.”
          Pocol Dorin: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?”

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

S-a adoptat Hotărârea  355/2017

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentatii de urbanism:
Art.1:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  „LOTIZARE IN VEDEREA

CONSTRUIRII  DE  LOCUINTE  INDIVIDUALE,  ALBA  IULIA,  STR.
IZVORULUI,  solicitant PRETOR ANCA MARIA DIANA, BIMBEA ANA,
BARBANTAN GEORGE CORNELIU”, conform planului de situatie anexat,
cu  conditia  completarii,  pana  la  aprobare,  a  documentelor  care  atesta
parcurgerea etapei de informare si consultare publica. 

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

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  care  prezintă  raportul  de
avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil cu condiții acest proiect de
hotărâre.”

Călin Hedviga: „Strada Izvorului, deasupra cimitirului Maieri este un lot



de  25000  mp  și  se  dorește  lotizarea  în  vederea  construirii   de  locuințe
individuale  strada Izvorului,  conform planului de situație anexat cu condiția
reconsiderării  parcelelor  adiacente  cimitirului,  în  sensul  corelării  cu  legile
privind  sănătatea  populației,  condiție  îndeplinită  și  a  completării  până  la
aprobare  a  documentelor  care  atestă   parcurgerea  etapei  de  consultare   și
informare publică. Vreau să vă spun că pentru prima dată  este un punct de
vedere al serviciului urbanism privind raportul consultării populației. Ei fiind la
faza de avizare puteau să nu vină acum cu raportul consultării. Este incomplet.
Până se aprobă trebuie să îl completeze cum este condiția.”

Mircea  Trifu:  ”Vreau să  fac precizarea.  Așa cum v-am informat  … și
cetățenii ne-au informat. În zonă a avut loc o extindere a cimitirului pe parcursul
mai multor ani.”

Pocol Dorin: ”Îmi cer scuze dar nu acesta este subiectul!”
Mircea Trifu: ”Este vorba tocmai de asta. Cum nu este vorba de asta atâta

timp cât tocmai asta se cere? Odată ce completăm lucrurile acestea și obținem
avizul  e  ca  și  cum  am  accepta  ceva.   Și  am  verificat  încă  la  solicitarea
cetățenilor. Tot cetățenii de acolo din zonă au făcut o solicitare către Primărie. O
să urmeze un proces foarte complicat.”
 Pocol Dorin: ”Inclusiv acest proprietar!”

Mircea Trifu: ”Dacă îmi permiteți să vă spun ceva. Și tocmai asta va fi
invocat  din câte am fost informat de către cetățeni că nu s-au respectat niște
pași. Adică, această consultare a populației. Avizul acesta care se solicită  de la
cei  care  se  ocupă  cu  legislația  privind  sănătatea  populației.  Eu  propun  să
amânăm acest proiect. Și cred că ar fi mai bine o informare a noastră vis a vis de
această chestiune care este una complicată.”

Pocol Dorin: ”Este doar avizare.”
Mircea Trifu: ”Eu mi-am spus punctul de vedere.”
Pocol Dorin: ”Orice persoană este îndreptățită să ceară un aviz. Pentru că,

dacă nu îl are, el nu merge mai departe. Nu ne putem împotrivi.”
Sorin  Cristian:  ”Aș  vrea  să  precizez  strict  ce  înseamnă  sănătatea

populației. Deci, este o limită de protecție față de cimitir de 50 m dacă nu te
racordezi la rețeaua orășenească de apă potabilă. Ori li s-a pus condiția să se
racordeze.”

Mircea Hava: ”Eu nu mă simt emoționat de amenințări de genul acesta  că
o să fie un proces! Foarte bine! Fiind un proces … dar nici nu vreau să vă mai
spun ce se întâmplă și  care e legea și  faptul  că  DSV-ul sau cine trebuie nu
avizează nimic pentru că încă nu au normele metodologice! Acestea sunt lucruri
pe care o să le prezinte cine vrea! M-am săturat de chestiuni de genul acesta, de
amenințări,  de fumigene!  Cine  vrea să  vadă ce  a  fost  acolo,  de când a  fost
aprobată extinderea din 2014 mi se pare, că aici e altă gâscă, că s-a demolat o
casă! Dar oamenii nu au știut despre ce este vorba! I-am informat! De acolo
încolo nu au decât să se sfătuie cu cine doresc!”

Mircea Trifu: ”Vreau să fac o observație vis a vis de ce a afirmat domnul



Primar.  Dacă  acea  extindere  a  cimitirului  a  fost  aprobată  în  2014,   a  fost
aprobată  ilegal  deoarece  legea  102/2011  prevede  foarte  clar  că  extinderea
cimitirelor sunt echivalente cu construcție cimitire noi și nu se poate face la o
apropriere mai mică de 100 m de orice casă. Asta este foarte clar și indiscutabil.
Dacă s-a făcut acea extindere este ilegal! Dacă s-a făcut înainte de legea din
2014, legea 102 probabil. Dar și atunci nu s-a făcut consultarea publică.”

Pocol Dorin: ”2012 este înainte de 2014!”
Mircea Trifu: ”Asta este ideea!”
Popescu Marius Ciprian: ”Că legea este înainte de PUG!”
Mircea  Hava:  ”Nici  o  problemă!  Legea  este  înainte  de PUG! PUG-ul

prevede cimitirul! Asta este treaba! Din punctul meu de vedere restricționați-l la
cinci morminte! Dacă credeți că trebuie făcută vorbire  când legea spune clar:
dacă este legat la apă pot  și la utilitățile orașului, distanța se micșorează! Să nu
aibă fântână! Atunci e o problemă! Știți care este treaba? Eu nu mai fac lecții cu
nimeni! Fiecare a citit ce a vrut și pe unde a vrut!”
           Pocol Dorin: „Supun la vot articolul 1. Cine este pentru avizare cu
condiția impusă de comisie?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 14 voturi și 5 abțineri Clepan
Dimitrie, Vasile Crișan, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Mircea Trifu.”

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE SI  SPATIU COMERCIAL LA PARTER,  ALBA IULIA,  STR.
REPUBLICII,  NR.6,  solicitant SC  ALBA REAL INVESTMENTS  SRL”,
conform planului de situatie anexat, cu conditia obtinerii, pana la autorizare, a
acordului  in  forma  autentica  a  vecinilor  directi  pentru  alta  functiune  decat
functiunea invecinata. 

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 cu condiții acest proiect
de hotărâre.”

 Sorin  Cristian:  ”Aprobă  PUD  construire  locuințe  colective  și  spațiu
comercial  la  parter,  strada  Republicii,  nr.  6.  Este  chiar  lângă  stadionul
municipal.  Este  o spălătorie auto.  Este vorba de construirea unei  clădiri.  La
consultarea populației au fost identificați vecinii direcți și au fost notificați în
scris.  Încă  nu  s-a  prezentat  nici  un  document  care  să  confirme  înscrisurile
menționate.  Nici  notificarea,  nici  răspunsul.  Pică  condiția  cu  acord
administrator drum.”
        Pocol Dorin: „Supun la vot articolul 2. Cine este pentru aprobare cu
condiția menționată?”



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

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA
CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA, ALBA IULIA , B-dul 1
DECEMBRIE  1918,  NR.  105-106,  solicitant SC  BREST  SRL”, conform
planului  de situatie  anexat,  cu conditia  aprobarii  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.  Pana la  autorizare  se  va opera in cartea funciara
functiunea de alimentatie publica.

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  cu  condiţii  acest  proiect  de
hotărâre.”
 Sorin  Cristian:  ”Aici  facem  o  precizare.  Pentru  terasele  sezoniere.
Construire  copertină  cu  caracter  provizoriu  pentru  terasă  pe  bulevardul  1
Decembrie, solicitant SC Brest SRL. Este vorba de terasa Gavroche. Nu mai
intru în detalii că o știți cu toții. În comisia de urbanism s-a pus condiția teșirii
colțului dinspre bulevardul Transilvaniei și aprobării unei construcții cu caracter
provizoriu pe o perioadă de maxim trei ani de la data emiterii autorizației de
construire.”

 Pocol Dorin: ”Eu zic să renunțăm la condiția respectivă și să studiem  un
pic mai bine problema  și să votăm fără acea condiție.”
 Sorin Cristian: ”Să rămână doar cu condiția pe trei ani.”
 Vasile Crișan: ”Este trecută greșit  adresa.  Deci,  noi votăm ceva greșit.
Strada  1 Decembrie 1918, nr. 105 – 107 nu există.”
 Pocol Dorin: ”Așa este?”
 Alin Ignat: ”Este 105 – 106.”
 Pocol Dorin: ”Se corectează.”
 Mircea Hava: ”Trebuie verificat!”
 Alin Ignat: ”Așa scrie în contractul nostru.”
 Pleșa Gabriel: ”Trebuie să vedem numerele noi dacă este cazul.”

 Pocol  Dorin:  „Supun  la  vot  articolul.   Cine  este  pentru  aprobare  cu
condiţiile impuse?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18  voturi pentru și o abținere
Alin Ignat.”
 

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA
CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA, ALBA IULIA , B-dul 1



DECEMBRIE 1918, NR.20, bl. M11-12 parter,  solicitant SC RESTAURANT
REMENY SRL”, conform planului  de  situatie  anexat,  cu conditia  aprobarii
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. Pana la autorizare se va opera
in  cartea  funciara  functiunea  de  alimentatie  publica  si  se  va  completa
documentatia  tehnica  cu  prevederile  privind  amplasarea,  organizarea  si
functionarea teraselor.

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 cu condiții  acest proiect de
hotărâre.”

          Sorin  Cristian:  ”Aceeași  chestie.  Copertină  SC   REMENY SRL.  În
diagonală față de Hotel Cetate.”
 Mircea Hava: ”Îmi pare rău dar trebuie să vă spun. Eu sunt de acord dar
la cei care au respectat condițiile de terasă. Exact ca o ciumă pusă acolo. Exact
ce le-am spus. Dacă l-am semnat eu, îl retrag! Să se învețe minte că nu ne batem
joc unii de alții! Toți și-au pus flori! Ei nimic! Că nu vor ei!”

Pocol Dorin: ”La articolul 4 putem vota cu acea condiție  și numai în
cazul respectării condiției respective. De acord?”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Dar condiția cum sună?”
 Pocol Dorin: ”Să-și organizeze terasa pe care o cere în conformitate și
conform cerințelor serviciului de urbanism al municipiului Alba-Iulia, respectiv:
jardiniere, estetic. În regulă? Deci, articolul 4 nu primește autorizarea pentru trei
ani  cu caracter provizoriu decât în cadrul respectării condițiilor.”
 Vasile Crișan: ”Și aici este greșită adresa.”

Pocol Dorin:  ”Discuții  dacă mai  sunt la acest  articol?  Nu sunt,  așadar
supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea   acestui  articol  co  cundițiile
menționate?

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

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA
CU  CARACTER  PROVIZORIU  PENTRU  TERASA,  ALBA IULIA ,  P-ta
IULIU  MANIU,  BL.16MC,  solicitant SC  RAISSA NORB  SRL”, conform
planului  de situatie  anexat,  cu conditia  aprobarii  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 condiţii acest proiect de
hotărâre.”

          Părăsește sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.

Sorin Cristian: ”Construire copertină  cu caracter provizoriu. Consultarea
publicului este completă.”

Pocol Dorin:  ”Discuții  dacă mai  sunt la acest  articol?  Nu sunt,  așadar
supun la vot. Cine este pentru aprobare cu condițiile impuse?”

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

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA
CU  CARACTER  PROVIZORIU  PENTRU  TERASA,  ALBA IULIA ,  P-ta
IULIU MANIU, BL.P1, solicitant SC APULUM TURISM SRL”.

Sorin Cristian: ”Se solicită amânarea.”

Art.7:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „REGLEMENTARE STRADA
DIMITRIE ANGHEL,  ALBA IULIA,  ZONA DINAMITA,  STR.  DIMITRIE
ANGHEL,  NR.  4,6,8,10,12,14,  solicitant  CRAIFALEAN VALENTIN  DAN,
CRAIFALEAN ANA MARIA, CRISAN TEODOR DANIEL, CRISAN DALIA
TEODORA, COZMA ADRIANA MARIA, TIRLEA IACOB, TIRLEA ANA,
MICU DARIUS SORIN

Se  dă  cuvântul  d-lui  Sorin  Cristian  care  prezintă  PUZ-ul   precum şi
raportul de specialitate.
 Sorin  Cristian:  ”Reglementare  stradă  Dimitrie  Anghel,  zona  Dinamită.
Este  vorba  de  PUZ la  faza  de  aprobare.  Am făcut  schimbarea  categoriei  de
folosință din arabil în drum. Partea studiată este până la zona verde, care este o
zonă de interdicție  de gaz. Și la consultarea populației  nu au acordul a două
persoane.  Popa Maria care este în partea de sus și  a domnului  Moldovan în
partea dreaptă.”

 Pocol Dorin: ”Condiția nu a fost îndeplinită, nu?”
 Sorin  Cristian:  ”Proiectul  este  conform planului  de  situație  anexat  cu
condiția completării documentelor ce atestă parcurgerea etapei de informare
și consultare a populației.”
 Pocol Dorin: ”Care nu a fost îndeplinită.”
 Sorin Cristian: ”Nu a fost îndeplinită. Sunt pentru faza de aprobă.”
 Popa Pavel: ”Acum e aprobare.”



 Sorin Cristian: ”De autorizare.”
 Pocol  Dorin:  ”Pe  bucata  cu  interdicție  care  este  alt  proprietar  și  care
oricum nu ai ce construi acolo, el nu e de acord să rămână drumul la opt
metri?”
 Sorin Cristian: ”Nu a putut fi contactat. Și din câte știm e luată de bancă.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”E cel cu banca.”
 Popescu  Marius  Ciprian:  ”E  cel  cu  banca.  Cu  BRD.  Le-a  vândut  pe
bucăți. Și ultima parcelă e aia de sub gaz. Și nu vor să cedeze să facă așa
cum trebuie.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Și banca nu vrea să-i dea.”
 Sorin Cristian: ”Banca cu siguranță nu o să poată vinde  o parcelă cu
interdicție de construire.”
 Mircea  Trifu:  ”Pot  să  mai  am  o  intervenție?  Din  cunoștințele  mele
verificate, treaba aceasta cum că banca e așa o instituție  cu care nu se poate
discuta e doar așa în mintea unora! Deci, cu banca, cu oamenii de acolo se
poate avea o discuție pe situația aceasta concretă și se poate găsi o soluție.
Nu cumva să vă imaginați că acolo sunt niște căpcăuni la bancă și nu sunt
deschiși  la nici un fel de discuții. Și ei știu. Probabil că vor dura un pic mai
mult procedurile.  Dar știu ce teren au, știu că, cu strada asta nu se poate
întâmpla altceva mai devreme sau mai târziu decât tot stradă rămâne. Și știu
de la un client sau doi pe care i-am avut că au rezolvat problema. Ce-i drept
în vreo șase luni. Deci, sfatul meu este să fie contactată banca.”
 Pocol Dorin: ”Bun. Dar de către cine?”
 Sorin Cristian: ”De către proprietar.”
 Pocol Dorin: ”Și atunci să propunem amânare?”
 Mircea Hava: ”Vreau să întreb onor comisia. Planurile acestea urbanistice
se fac așa cum vrea cetățeanul sau mai ziceți și voi câte ceva? Atunci nu mai
are sens să mai ținem comisii.”
 Pocol Dorin: ”Mai zicem și noi.”
 Mircea Hava: ”Adică, e cazul fericit că omul vrea! Și aici când va vinde
banca sau nu va vinde ea va trebui să se supună regulii. Lasă drumul. Eu așa
îl văd aici drumul desenat. Și să vadă și banca drumul desenat pe un teren pe
care … Pentru că discutăm de un plan urbanistic.”
 Pocol Dorin: ”Din punct de vedere urbanistic e ok.”
 Mircea Hava: ”Să-i dea dumnezeu sănătate! Nu știu cum a putut accepta
un teren fără valoare!”
 Bumbu Nicolae: ”Aia e! Nu a verificat!”
 Sorin Cristian: ”Zona studiată e până la acel teren.”
 Mircea Hava: ”Și atunci o să-și facă până la acea stradă și de aici încolo
nu mai face nimic! Și iar începe marele circ și marele balamuc pe care îl
avem! Domnule, vrei să faci stradă privată? În documentație să scrie clar că
aia va rămâne pe veci  privată!  Nu e o chestiune de a forța!  Trebuie să-i
spunem: domnule dacă vrei să faci, faci așa!”



 Pocol Dorin: ”Bucata care e drum cu albastru a cui e acum?”
 Sorin Cristian: ”E de 4,60! E publică! E domeniul public! Dar că nu poate
să o dezvolte la opt metri.”
 Mircea Trifu: ”Am o întrebare pentru domnul de la urbanism. Din punct
de vedere juridic e posibil ca noi  să punem condiție la aprobare ca drumurile
acestea să fie publice sau nu e posibil.  Pentru că dacă e posibilă condiția
aceasta, atunci din fașă să zic așa, am rezolva problema automat și nu ne-am
mai izbi de ce spunea domnul Primar, că ar urma balamucul ulterior. Dacă
noi am putea pune această  condiție,  atunci  oamenii  ar  trebui  să  parcurgă
întreaga procedură.”
 Pocol Dorin: ”Nu putem să punem.”
 Mircea  Trifu:  ”Dar  urbanistic  putem.  Din  punct  de  vedere  urbanistic
putem. Putem să nu aprobăm acolo unde nu e drum public.”
 Pocol  Dorin:  ”Dar  dacă  omul  vrea  să  rămână  drumul  lui  pentru
totdeauna?”
 Mircea Trifu: ”Nu e în regulă!”
 Pocol Dorin: ”De ce? E dreptul lui de proprietate!”
 Mircea Trifu: ”E dreptul și al nostru că de aia suntem numiți de cetățeni!
Ca orașul să se dezvolte armonios. Că dacă omul își face el drumul privat
sunt problemele care sunt acum nu o să se rezolve nici în 100 de ani!”
 Mircea Hava: ”Este drept că este dreptul lui de proprietate! Dar este și
dreptul dumneavoastră de a regla ceva!”
 Mircea Trifu: ”Cele două rețele de curent care s-au făcut în ultimii câțiva
ani și pe partea stângă către Micești și pe partea dreaptă către Albac nu pot fi
predate la Electrica! Pentru că Electrica nu le acceptă că sunt pe proprietate
privată. Și de treaba asta suferă o grămadă de oameni. Este o problemă foarte
gravă.  Și  noi  nu  mai  putem face  extinderi  mai  departe.  Și  te  trezești  cu
situații juridice pe care nu le mai poți rezolva.”
 Mircea Hava: ”Acum lucrăm și vă mai spun încă odată  și de acum încolo
o să mă duc la ședința de comisie. Deci, toate lucrurile acestea s-au făcut
atunci când am făcut ceva! Pentru că s-a făcut! Îmi pare rău că nu e Hedviga
aici! Câte chestiuni am făcut, declarații notariale că în momentul în care ne
predă nouă drumul! Declarație a rămas! Toți vor după ce se edifică casele,
vor condiții corecte de locuire! Apă nu, curent nu, canal nu, gaz nu pentru că
nu putem să le facem! Și atunci ne învârtim în chestiile acestea! Astea se fac
cum vrea cineva! Și foarte bine că e dreptul omului! Trebuie respectat! Dar
trebuie să se gândească! Am dat banul! Pa și la dumnezeu! Umblă după ei!
Du-te și convinge-i! Ce să vă spun? Povești că îmi trebuie mie pământul lor!
De ce e 10 lei și nu e 100 lei? Când l-a cumpărat a fost 80 de euro! Dar este
anormal tu ca proprietar la toată chestiunea aceasta, cei care au venit și au
lăsat drumul, să-l pui pe om să cumpere și drumul! Vinde-i fără drum! Și
drumul du-te frumos și predă-l undeva ca să fie o chestiune corectă! Eu știu
ce zici că este bani! Nici nu mai ști ce e acolo! Pe urmă stai la audiență și nu



găsim soluții! Dumneavoastră hotărâți! Drumul trebuie făcut!”
 Mircea Trifu: ”Vreau să vă mai readuc aminte posibilitatea de renunțare la
proprietate ca să nu coste bani. Costă 100 de lei la notar. Ulterior e nevoie de
o hotărâre  să  devină  din  domeniul  privat  în  domeniul  public.  Și  cu  asta
reglăm.”
 Pocol Dorin: ”Aici e vorba de bancă!”
 Medrea Bogdan: ”Să nu uităm că avem un caz pe Izvorului!”
 Pocol Dorin: ”Nu știu dacă a fost la bancă!”
 Sorin  Cristian:  ”PUZ-ul  este  studiat  până  la  zona  verde.  Până  acolo
drumul este creat pe opt metri.”
 Pocol  Dorin:  ”Dar  în  cazul  acesta  trebuia  să  facă  loc  de  întoarcere!
Haideți să depășim momentul! Să votăm pentru cu condiția să rezolve bucata
de drum  care  e aferentă la  zona aia  verde,  să  introducă în  PUZ. Banca
trebuie să își dea acordul. Trecem la vot cu condiția respectivă ca și cel care
a făcut PUZ-ul să meargă cu zona studiată până în strada Fântânele.”
 Popescu Marius Ciprian:  ”Eu zic  amânare.  Direct  amânare.  Să punem
condițiile pe care le avem pentru amânare. Și nu are decât să rezolve.”

Pocol Dorin: ”Supun la vot amânarea  acestui articol. Cine este pentru
amânare?”

”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu19 voturi pentru amânare.”

Art.8:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARE  PROFIL
STRADA FRATII  JDERI,  ALBA IULIA,  STR.  FRATII  JDERI,  solicitant
ANGHEL NICOLAE COLEA, ANGHEL SILVIA, BOBARIU FELICIA,
GOIA LIVIA ROZALIA”, 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: ”Modificare profil stradă. Este iarăși la faza de aprobare.”
Pocol Dorin:  ”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 18  voturi pentru și o abținere

Raul Sebastian Tudorașcu.”

Părăsește sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.

Art.9: Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.2,
art.3, art.4 si art.5 perioada de valabilitate de 3 ani.



Pocol Dorin: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este pentru?”
”Fiind supua la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru.”

Art.10: Se stabileste, pentru documentatia de urbanism PUZ de la art.6
perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii de urbanism pe
terenul reglementat.

Pocol Dorin: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este pentru?”
”Fiind supua la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
Pocol Dorin: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele.

Cine este pentru aprobare?”
”Fiind supus  la  vot,  proiectul  și  articolele  au fost  votate  cu  17 voturi

pentru și o abținere Alin Ignat.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  356/2017

Pleșa Gabriel: ”Putem să revenim la punctul 15.”
 Delia Cristescu: ”Articolul 1 va avea următorul conținut: 

- ajutor de urgență pentru subvenționarea taxei de primire în spațiu va fi
în sumă de 300 lei/lună/familie sau persoană singură dacă prezintă declarație
notarială dată de persoana care oferă spațiul pe o perioadă de maxim șase luni,
cu posibilitate de prelungire de până la 6 luni

  -  ajutorul  de urgenţă  pentru plata chiriei
va  fi  în  suma  de   400  lei/luna/familie  sau
persoană  singură,  dacă  prezintă  contract  de
închiriere, pe o perioadă de maxim 6 luni, cu
posibilitatea de prelungire de până la 6 luni,
după caz.”

Pocol  Dorin:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre  cu  amendamentul
propus. Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus  la  vot,  proiectul  și  articolele  au fost  votate  cu  17 voturi
pentru și o abținere Vasile Crișan.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  350/2017

22.  Administrarea  Parcului  Dendrologic
Dr. Ion Vlad

 Se dă cuvântul domnului  Popon Emil  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.

Revine în sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.



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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
Popon Emil: ”L-am propus spre administrare Ocolului Silvic Sebeș RA

având în vedere că la ora actuală administrează întreg patrimoniul forestier al
municipiului și fiind chiar structură specializată care se pretează pentru aceste
lucrări. În fiecare an am avut probleme cu domnul Pătrânjan pentru întreținerea
parcului dendrologic.”

Mircea Hava: ”Nu am avut probleme cu el! De întârziere!”
Pocol Dorin: ”Discuții  dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,  așadar

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere
Mircea Trifu.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  357/2017 
   23.  Aprobarea preturilor  de referinta  a  masei  lemnoase  “pe  picior”

productia anului 2018 pentru masa lemnoasa ce se valorifica prin licitatie sau
negociere din fondul forestier proprietate publica a  Municipiului Alba Iulia

Se dă cuvântul domnului  Emil Popon care prezintă proeictul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

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

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

Popon Emil: Avem aprobarea prețului de referință a masei lemnoase. Se
face cu un an înainte pentru anul viitor. Anul silvic începe din septembrie anul
acesta și durează până în septembrie anul viitor. Aveți aici ordonanța de guvern
care ne obligă să trece prin consiliul local prețurile de referință care se stabilesc
după normele metodologice. Și oricum acest preț și această cantitate de masă
lemnoasă care se va vinde se va scoate la licitație. Prețurile sunt de la anexa nr.
1 la anexa nr. 5, în funcție de distanțele de la care se recoltează.”

Pocol Dorin: ”Discuții  dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,  așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere
Mircea Trifu.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  358/2017 

24. Închirierea prin licitaţie publică a unui
imobil(teren)  situat  în  Alba  Iulia  –  Pâclișa,
str.Carpenului, FN

Se dă cuvântul domnului  Mihai Pripon care prezintă proeictul de hotărâre



precum și raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa  Gabriel  care  prezintă  raportul  de

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

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

Mihai Pripon: „Este vorba de un teren de 1200 mp. Un teren  de 1200 mp.
Un teren neproductiv. Teren e prea mult spus. E o râpă, o ravenă umplută cu
pământ și moloz parțial pe care un cetățean dorește să își depoziteze utilajele
agricole pe o perioadă limitată de timp.”

Pocol Dorin: ”Discuții  dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,  așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere
Mircea Trifu.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  359/2017 

 25. Vânzarea prin negociere directă a unor
imobile  (terenuri)  situate  în  Alba  Iulia,
str.Decebal, nr.21

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

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

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

Mihai Pripon: „Este vorba despre vânzarea prin negociere directă a unor
parcele  de  teren  însumând o  suprafață  totală  de  1200 mp  către  proprietarul
construcțiilor de pe acele terenuri. Prețul este de 59400 euro cu TVA inclus, cam
46 de euro/mp cu TVA inclus.”

Pocol Dorin: ”Unde e strada Decebal?”
Mihai Pripon: ”E chiar lângă Palatul Copiilor. Aici în centru.”
Pocol Dorin: ”46 de euro?”
Mihai Pripon: ”Da.”
Pocol Dorin: ”Fiți serios!”
Mihai Pripon: ”Dacă ați citit raportul de specialitate o să vedeți că cel

care dorea să cumpere a întocmit un raport de evaluare. Și prețul de evaluare
stabilit de acel evaluator este undeva la 22 de euro/mp.”

Hașa Cătălin: ”A uitat un zero!”
Pleșa Gabriel: ”E curte așa-i?”
Mihai Pripon: ”Da. Curtea și căile de acces la construcțiile pe care le are.

E chiar lângă palatul copiilor, vis a vis de spitalul de boli contagioase, unde



acum funcționează într-o parte din clădire un bar și este o mică terasă.”
Pleșa Gabriel: ”Art Cafe.”
Pocol Dorin: ”Și cum e? Bucăți? Bucățile așa?”
Mihai  Pripon:  ”A  rămas  pe  bucățele  pentru  că  inițial  au  fost  doi

proprietari pe acele construcții. Între timp unul dintre ei …”
Pocol Dorin: ”Dar construcția unde e barul respectiv este o casă?”
Mihai Pripon: ”Da. Care a fost subapartamentată în două. O parte din

casă  era proprietatea cuiva, a domnului Bodea și cealaltă parte proprietatea unei
doamne care între timp i-a vândut partea dumneaei domnului Bodea. Și nu s-a
mai făcut comasarea și au rămas aceste parcele. Dânsul știu că a mai încercat să
obțină  și prin ordin al prefectului acest teren. Adică, cu titlu gratuit. De fapt,
dacă  ați  citit  raportul  de  specialitate  v-am  făcut  un  scurt  istoric  al  acestei
parcele.”

Pocol Dorin: ”Întâmplător cu asta mă ocup și nu departe de el am vândut
cu 100 de euro/mp! Pe cuvântul meu!”

Mihai  Pripon:  ”Domnul  consilier!  Asta  spune  un  evaluator!
Dumneavoastră hotărâți!”

Pocol Dorin: ”Poate să spună un evaluator orice!”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Haideți să nu ne certăm! Propuneți un preț!”
Pleșa Gabriel: ”Aveți altă propunere?”
Pocol  Dorin:  ”Nu.  Dar  mă enervează  chestia  aceasta!  De fiecare  dată

evaluatorul cu prețuri de …”
Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Propuneți  domnule  un  preț!  Este  un  preț

minim!”
 Pocol Dorin: ”Dar e un singur cumpărător! De licitație vrei! Eu propun
măcar dublu să fie!”

Mihai  Pripon:  ”E  negociere  directă.  E  teren  aferent  construcțiilor
proprietatea omului.”

Mircea Hava: ”Ca să știși! Știți care este chestia? Trebuie citit raportul de
evaluare. Voi trebuie să citiți ca și consilieri aici! Să vă faceți treaba trebuie să
citiți raportul de evaluare. Ea e curtea din față. Are ceva pomi acolo care nu are
valoare. Acolo nu poți să construiești nimic.”

Pocol Dorin: ”Și atunci de ce să mai luăm bani pe el? Câți metri pătrați
sunt?”

Mihai Pripon: ”1291.”
Mircea Trifu: ”Domnule președinte! A nu știu câta oară vă spun! Ca să nu

mai pierdem timpul de fiecare dată cu discuții din astea fără nici un rost, dânșii
de la domeniul public ar trebui  ca înainte de fiecare astfel de propunere să ceară
măcar trei-patru opinii de la câțiva agenți imobiliari. Atunci nu tot ne pierdem ,
că e pomul, că nu e pomul! Știm prețul evaluatorului, știm prețul de pe piață și
luăm o decizie în funcție de o informare corectă!”

Pocol  Dorin:  ”În  Europa  toate  băncile  cer  părerea  de  la  agențiile
imobiliare! Dumneavoastră dați din cap!”



Mihai  Pripon:  ”Domnule  consilier!  Nu  se  poate!  Citiți  vă  rog  legea
administrației publice locale. Art. 123. În baza art. 123…”

Pocol Dorin: ”Atunci să nu o mai lungim și haideți să trecem la vot!”
Mihai Pripon: ”În baza art. 123 alin. 3 din legea 215 se spune că vânzarea

se face în baza unui raport de evaluare însușit  de consiliul local. Eu de aia cer
raport de evaluare, că îmi cere legea. Nu pot să exced cadrul legal și să cer
opinia a nu știu câte agenții imobiliare. Dumneavoastră hotărâți ce doriți!”

Mircea Trifu: ”Nu m-ați înțeles! Evident, conform legii trebuie să cereți
acest  raport.  Dar  ca  să  nu  mai  avem noi  discuții  din  astea  sterile  despre  o
chestiune la care oricum nu știm despre ce vorbim, avem și prețul acela și știm
ce să facem. Chiar dacă aveți dumneavoastră acest raport, cum s-a dovedit de
atâtea ori în urmă la discuții, noi am votat un alt preț. Corect? Asta e tot!”

Mihai Pripon: ”Domnule consilier! Dați-mi voie să vă aduc aminte că au
fost situații în care am avut 2-3 rapoarte de evaluare pentru același imobil.”

Pocol Dorin: ”Îmi cer voie să vorbesc! Eu propun următorul amendament.
Votăm cu prețul de 80 de euro/mp. Asta este propunerea mea. TVA inclus.”

Mihai Pripon: ”Nu aș vrea să vă contrazic dar aș vrea să vă aduc aminte
că au mai fost situații în care ați mărit prețul peste  cel stabilit de evaluator și ați
revenit la el ulterior.”

Pocol Dorin: ”Domnule! Dar asta este deranjant! Nicicum nu e bine!”
Pleșa Gabriel: ”Nu! Dar s-a întâmplat!”
Mihai Pripon: ”Domnul consilier! Vă dau un exemplu!”
Pocol Dorin: ”Acesta nu este un preț corect pentru zonă. Nu înțelegeți?

Vă pot demonstra negru pe alb oricând! Haideți să trecem la vot. Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?”

”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  2  voturi  pentru   Pleșa
Gabriel, Sandu Cornel Stelian și 17 voturi împotrivă Paul Voicu, Popa Pavel,
Domuța  Iulius  Viorel,  Bunea  Ioan  Iulian,  Bumbu  Nicolae,  Medrea  Bogdan,
Clepan Dimitrie, Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian, Lupea Gabriel, Raul
Sebastian  Tudorașcu,  Hașa  Cătălin,  Pocol  Dorin,  Ignat  Alin,  Vasile  Crișan,
Popescu Antonio Emil, Moldovan Angela.”

Pocol  Dorin:  ”Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre  împreună  cu
amendamentul. Cine este pentru?”
 ”Fiind supus la vot,  proiectul  a fost  votat  cu 16 voturi  pentru,  un vot
împotrivă Pleșa Gabriel și 2 abțineri Mircea Trifu, Moldovan Angela. ”

S-a adoptat Hotărârea nr.  360/2017 

 26. Vânzarea prin negociere directă a unui
imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Cetății,
nr.2

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



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

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

Mihai  Pripon: ”Este vorba de un teren  de 77 mp aflat în curtea unui
cetățean. Nu are acces direct la stradă decât de pe proprietatea dânsului. Există o
magazine pe acest teren. Prețul este de 2080 euro cu TVA inclus.”

Medrea Bogdan: ”Nu cumva i-am maid at niște teren acestui individ?”
Mihai Pripon: ”La omul ăsta nu. S-ar putea pe legi speciale.”
Pocol Dorin: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun

la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14 voturi pentru și 5 abțineri

Popescu  Marius  Ciprian,  Bunea  Ioan  Iulian,  Vasile  Crișan,  Bumbu  Nicolae,
Medrea Bogdan.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 361/2017

27. Revocarea art.3 și art.4 din Hotărârea nr. 27/2007 a Consiliului local
al municipiului Alba Iulia 

Se  dă  cuvântul  domnului  Pavel  Nicolae   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 și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia."

Pavel Nicolae: ”Este vorba de terenul din spatele de la fabrica de covoare
lângă talcioc  și  care  a  fost  dat  în  administrare  Ministerului  Sănătății.  Acum
doresc să construiască un ansamblu de locuințe sociale.”

Pocol Dorin: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 362/2017

 28.  Expertiza  tehnică  extrajudiciară  ,  întocmită  în  Dosar  nr.
5198/176/2017, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia.

 Se dă cuvântul  d-lui  Pavel  Nicolae care prezintă  proeictul  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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 363/2017

 
 29.  Înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  Statului  Român  –  domeniul
public și  administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia asupra
unei părți din DN1, aferent străzii Regimentul V Vânători

Se dă cuvântul  d-lui  Pavel  Nicolae care prezintă  proeictul  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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 364/2017
 

 30. Dezmembrarea terenului aferent Grădiniței cu Program Normal nr. 5
Partoș, strada Liliacului, nr. 8
 Se dă cuvântul  d-lui  Pavel  Nicolae care prezintă  proeictul  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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 365/2017

 31.  Însușirea raportului  de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată  în
Dosar nr. 5221/176/2017 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
 Se dă cuvântul  d-lui  Pavel  Nicolae care prezintă  proeictul  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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 366/2017

 32.  Modificarea art.1 și  art.2 din Hotărârea nr.  245/2017 a Consiliului
local 
 Se dă cuvântul  d-lui  Pavel  Nicolae care prezintă  proeictul  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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 367/2017

Părăsesc sala de ședință domnii consilieri Sandu Cornel Stelian și Lupea
Gabriel.

 33. Proiect de hotărâre cu privire la declararea zilei de 15 octombrie ca
Ziua municipiului Alba Iulia.

Se dă cuvântul domnului consilier Mircea Trifu care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate.

           Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  care prezintă raportul de
avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  pentru  activităţi  ştiinţifice,
învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi
protecţia copilului.
  Popa Pavel: "Comisia a avizat acest proiect de hotărâre." 

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Domnule președinte! Vreau să vă spun că mă
abțin la proiectul nr. 33. V-a rugat colegul nostru Mircea Trifu să nu mai aduceți
proiectele așa pe ultima sută de metri că nu apucăm să le citim. Nu am apucat
să-l studiez. L-am primit doar azi. Mă abțin.”



Sandu Cornel Stelian: ”Și eu mă abțin.”
Mircea Trifu: ”Da. O să vă dau explicație și pentru asta. Am adus acest

proiect peste ordinea de zi deoarece el a mai fost odată în discuție  în urmă cu
un an. Și mai mult decât atât, am anunțat în urmă cu o lună că o să revin asupra
idei, așa cum este și în titlu, de denumire, de declarare a zilei de 15 octombrie
ca ziua municipiului Alba-Iulia. Eu o să fac o mica introducere, paranteză. Vă
promit că nu o să vorbesc mai mult de 3-4 minute ca să nu fie discuții. Fac
această paranteză deoarece chiar și înainte de a prezenta proiectul respectiv, în
urmă cu o lună când v-am adus la cunoștință că voi aduce din nou  în discuție
proiectul, a fost o interpelare a domnului Primar care era oarecum nemulțumit
de  faptul  că  eu  aș  fi  propus  ca  să  mutăm  așa  numitele  zile  ale  orașului
municipiului Alba-Iulia care  se desfășoară undeva în mai – iunie în data de 15
octombrie.  Treaba  aceasta  oarecum e  și  imposibilă   că  nu  poți  să  muți  un
asemenea festival de 3 – 4 zile  într-o singură zi. Cu toate acestea, în momentul
în care am anunțat și personalul din aparatul de specialitate,  cu care zic eu, din
câte știu conform legii nr. 215 este cel care este obligat să sprijine și să ajute la
redactarea oricărui  proiect, deși le-am comunicat și lor intenția mea că nu e asta
de a muta zilele orașului, treabă care se poate vedea din procesul verbal care s-a
întocmit în urmă cu un an de zile. Și îl am aici lângă mine, atunci când domnul
Paul Voicu a spus așa: l-am citit. Pe lângă aceasta, mă gândesc că toate acțiunile și
activitățile care au loc de zilele orașului să fie mutate în data de 15 octombrie. Eu
am răspuns: nu neapărat. Și mai departe am explicat modalitatea în care se poate
discuta despre asta. În ziua în care am prezentat proiectul la Primărie, deși am
menționat pe pagina mea de socializare faptul încă odată ca să se înțeleagă foarte
bine  că nu există niciunde în proiect menționată această idee, m-am trezit sunat de
mai mulți prieteni  care m-au anunțat că pe site-ul Primăriei a fost așezat un așa zis
sondaj prin care se cerea opinia albaiulienilor dacă să se facă această mutare a
zilelor orașului   într-o zi de 15 octombrie.  L-am sunat pe Coșer și  i-am cerut
prietenește: măi omule, te rog frumos  să scoți pentru că nu e în conformitate cu
realitatea. Și mai mult decât atât induci o idee despre  o inițiativă care nu are
legătură cu asta  în rândul celor care urmează să voteze. Adică, a dumneavoastră.
Deși am fost marcat de momentul acesta pentru că nu mi-am imaginat niciodată că
în aparatul de specialitate al Primăriei există un fel de pândă pentru proiectele pe
care le depun consilierii locali, că nu am mai văzut-o acționând până acum  la
lucruri de asemenea foarte importante să pună astfel de sondaje,  cum ar fi  de
exemplu dacă sunt de acord albaiulienii să luăm 100 de lei împrumut și alte lucruri
serioase.  Nu am văzut  astfel  de  sondaje.  De data  aceasta  am văzut.  Consider
aceasta  o inițiativă răutăcioasă în scopul  decredibilizării  acestui  proiect.  Acum
revenim la ideea pe care eu v-o propun azi. Vreau să vă spun încă odată începând
din capul locului. Este imposibil să muți din luna iunie un festival de trei-patru zile
în ziua de 15 octombrie. În nici un caz eu nici atunci și nici acum nu am propus.
Chiar și în proiectul de acum am menționat  special că acel festival, nu mai intru în
el să vă citesc,  dar puteți găsi în raportul de specialitate la punctul 3, acel festival



poate să rămână. E și firesc să rămână atâta timp cât mii de albaiulieni vin în iunie
sau în mai și se bucură de festivalul respectiv. Acum de ce vreau eu și vă cer și
dumneavoastră  să  numim această  zi  de 15 octombrie  zi  a  orașului  Alba-Iulia.
Pentru că ziua asta reprezintă mai mult decât modul  în care noi o celebrăm, pentru
acel moment care e numit de către noi moment al încoronării regelui Ferdinand și a
reginei Maria. Pentru că momentul de 15 octombrie reprezintă de fapt identitatea
noastră ca oraș. Și o să vă demonstrez. Reprezintă mai mult decât atât.  Are o
legătură puternică cu identitatea noastră ca stat unitar. În 15 octombrie 1922 regele
Ferdinand și regina Maria se încoronează la Alba-Iulia și ca urmare a acestui fapt
se intitulează rege a tuturor românilor. Practic, în 15 octombrie este recunoscută pe
plan mondial cu impact global fără precedent. Orașul nostru  devine în centrul
atenției, al marilor cancelarii europene care participă la evenimentul respectiv și se
împlinește astfel idealul de veacuri, începând poate și dinainte de Mihai Viteazul.
Ziua de 15 octombrie trebuie să primească și  va primi această onoare de a fi
numită ziua orașului. Ea de fapt este ziua orașului. Noi nu facem acum decât să
hotărâm dacă să dăm tencuiala, așa cum am pus tencuiala aia de 50 de ani pe
frescele de la intrarea în catedrala încoronării  când au fost astupate pentru a uita
istoria. Și asta este de fapt  ceea ce încerc să vă conving, să dăm tencuiala jos  de
pe ziua de 15 octombrie și să o numim ziua orașului. Vreau să vă dau un exemplu,
așa ca să înțelegeți  ce e în inima mea  și ce gândesc, din centrul Europei, cel mai
mare  oraș,  poate  cel  mai  cunoscut  din  istorie,  Roma,  care  are  foarte  multe
festivaluri, zilele Romei de toate felurile. Dar una singură este ziua Romei care se
celebrează în 21 aprilie  datorită faptului că în 753 înaintea erei noastre, după cum
știți legenda spune Romulus și Remulus crescuți de o lupoaică au întemeiat Roma.
În  ziua  aceea  Roma devine  centrul  european al  istoriei.  Pentru  că Roma este
simbolul istoriei, simbolul european și mondial al istoriei, a civilizației noastre. Așa
și Alba-Iulia dincolo de orice. Unii am auzit că o numesc a nu știu câta capitală. Eu
știu că în România este o singură capitală. Dar este un singur simbol istoric pentru
toată  istoria  românilor.  Și  asta  se  numește  Alba-Iulia.  Și  ea  trebuie  să  aibă  o
identitate. Identitatea aceasta este dată de 15 octombrie.  Și vreau să o rog pe
doamna să pună câteva fotografii. În 1926, ca urmare a acestui eveniment și impact
pe care l-am avut  la nivel global 300 de mii de oameni o așteptau pe regina Maria
la Newyork. Asta este imaginea de la care noi am plecat. Asta este identitatea
noastră de mare  națiune  pe care azi nu ne-o mai regăsim tocmai din cauza asta  că
demolăm sistematic de 50 de ani identitatea noastră națională. Am fost și vom
rămâne o mare națiune. Și asta este cea mai mare dovadă. Vreau să pun o altă
fotografie, cea de la momentul încoronării de la Alba-Iulia unde, ca niciodată au
participat reprezentanți ai tuturor cancelariilor europene, tuturor marilor case regale
și nu numai, care au recunoscut pentru prima dată în istorie oficial România ca stat
unitar. Chiar dacă la 1 decembrie s-au făcut demersurile respective. Știți că au fost
niște negocieri. Eu nu vreau să dau lecții de istorie că sunt inginer. Și așa fac un
efort  foarte mare ca să vă prezint toată chestia aceasta. Însă vreau să vă cer. Poate
o să spuneți din nou și  o să preia domnii  din nou sondajul.  Poate o să cer o



amânare. O să spună din nou: Trifu cere din nou amânarea propriului proiect.
Faceți orice! Spuneți că eu nu gândesc bine lucrurile! Dar gândiți-vă foarte mult la
chestiunea aceasta! Adunați informații despre 15 octombrie. Asta vă solicit înainte
de a da votul. De ce vreau să menționez la sfârșit un singur lucru? O comparație
dintre două modele cum să celebrăm ziua orașului Alba-Iulia. În acest model de o
înaltă ținută cum putem vedea în fotografie?  Eu cred că da. Cred că aici trebuie să
ducem ștacheta orașului. Orașul fiind un simbol  ar trebui să răspândim povestea
aceasta de la intrare în Alba-Iulia și la ieșire și peste tot ar trebui să miroase a
istorie!  Așa cum miroase Roma pentru Europa! Pentru că asta  este  Alba-Iulia
pentru România! Simbolul istoric! Înainte de a încheia  vreau să citesc așa cum mi
s-a solicitat de către domnul Pleșa. Am făcut și demersul. Timp de un an de zile nu
l-am făcut. Am considerat că nu ar fi politicos nici față de  dumneavoastră, nici față
de casa regală deoarece există un protocol. Însă, timp de un de zile nu s-a făcut
nimic din ceea ce s-a promis atunci. Revin asupra procesului verbal că o să purtăm
discuții cu societatea civilă. Am făcut o adresă foarte simplă  prin care am transmis
doar proiectul, exact așa intact cum îl aveți dumneavoastră, către casa regală. Și la
adresa aceasta, fără interpretări, fără discuții. Și cei care cunosc știu că nu primești
așa, oricum un răspuns de la casa regală. Am primit următorul răspuns: ”Casa
Majestății sale Regelui  a primit cu bine scrisoarea dumneavoastră  din 31 august
2017 și are împuternicirea să vă mulțumesc și să vă răspundă. Am luat notă cu
toată considerația de proiectul inițiat  de dumneavoastră în cadrul Consiliului local
al municipiului Alba-Iulia privind declararea zilei de 15 octombrie ca zi a orașului
Alba-Iulia. Încoronarea Regenului Ferdinand și Reginei Maria, la Alba-Iulia, în
ziua de 15 octombrie 1922, reprezintă un moment istoric cu semnificații profunde
pentru  dezvoltarea  statului  român  modern.  Alteța  Sa  Regală  Principesa
Moștenitoare Margareta, Custodele Coroanei române consideră oportună această
inițiativă și  apreciază în mod special gustul  dumneavoastră. Vă rog să primiți,
domnule Trifu, încredințarea înaltei mele considerații.” Vă mulțumesc că m-ați
ascultat.”

Pleșa Gabriel: ”Domnule consilier! Încerc să fiu cât mai scurt și eu. Unu la
mână. În această adresă ați spus că nu s-a făcut nimic  în urma interpelării mele.
Chiar am luat procesul verbal. Sigur, dumneavoastră erați inițiatorul. Era firesc să
vă adresați pentru un punct de vedere casei regale. Unu la mână. Doi la mână.
Spuneți dumneavoastră aici că e cea mai importantă zi. Mie mi-e foarte greu  și
credeți-mă! Chiar țin foarte mult și cred că simt la fel de mult românește, la fel ca
și toți colegii din această sală, să văd care zi e mai importantă: 15 octombrie, 1
decembrie 1918, 1 noiembrie 1599. Sunt niște date de referință toate. Dar vreau să
vă spun la fiecare, nu noi stipulăm acest lucru, ci țara a hotărât 1 decembrie 1918
ziua națională a României, 15 octombrie ziua încoronării. Din fericire și o spun cu
toată responsabilitatea, nu întotdeauna ni se răspunde cu același lucru. Pentru că de
fiecare dată  noi facem investiții familiei regale. A fost un an în care nu a venit
nimeni. Și de doi ani de zile vine principesa Maria. Noi ne-am fi dorit mai mult.
Apoi cum să numim ziua încoronării  și ziua municipiului Alba-Iulia? Nu prea văd



sensul. La ședința de comisie mi s-a părut foarte bine  ceea ce a spus colegul din
dreapta  dumneavoastră domnul Bunea când a zis: eu nu pot să votez acest lucru
pentru că e ca și când  dumneavoastră ați vrea să mă cheme Bunea Trifu Iulian și
să  îmi  serbez  ziua  de  naștere  și  cu  dumneavoastră.  Eu  vă  înțeleg  dorința
dumneavoastră de a promova un proiect. Și vă felicit pentru asta! Vreau să vă spun
că  nu văd substratul  acestui  proiect.  Mie  mi  se  pare  că  umbrim această  zi  a
încoronării. Personal nu pot vota acest proiect. Nu pentru faptul că l-ați propus
dumneavoastră. Pentru că nu vreau să știrbesc această zi a încoronării. Personal. Și
nu vreau să infleunțez pe nimeni. Nu cred că  trebuie să confundăm acest lucru.”
 Pocol Dorin: ”Așa cum ați dat exemplu cu Roma, cu Romulus și Remulus
nu a fost aia ziua Romei, nu ziua în care a fost încoronat un împărat sau altul și așa
mai departe. Aceasta este o părere a mea personală. Al doilea aspect. Și l-am spus
și anul trecut la acest subiect. Din punct de vedere economic dacă o luăm, nu este
egal 15 octombrie cu 1 iunie. Și al treilea aspect și cu asta am încheiat.  Cred că
dacă nu ar fi fost 1 decembrie 1918 nu ar fi fost 15 octombrie. Prin urmare, nu se
leagă bine de ziua regelui cu ziua orașului!”
 Mircea  Trifu:  ”Vreau doar  să  țineți  cont  și  de  faptul   că  1922 capitala
județului era Aiud. Ca urmare a acestui mare eveniment a fost mutată capitala
județului de la Aiud la Alba-Iulia.”
 Mircea Hava: ”Numai puțin. Nu confundați ce a fost înainte de ce a fost
înainte de primul război mondial! Știți prea bine în ce țară trăiam atunci. Și de
aceea era capitala la Aiud. Pentru că nu ar fi pus-o niciodată ungurii la Alba-Iulia.
Ca și atunci ei sunt în doliu. Sunt în doliu profund legat de chestiunea aceasta. Un
singur adevăr au. Pentru că, dacă dorește cineva  poate să se ducă în sala unirii să
citească ce scria acolo. Deci, capitala era la Aiud pentru că era la Aiud! Aiudul era
99,99% atunci unguresc! Pe urmă mutarea capitalei la Alba-Iulia era o chestiune
legată  de  război.  Legat  de  intrarea  lui  Mihai  Viteazu o  spun de  1000 de  ori.
Sentimentul național în 1848, atunci a început să apară în tot ce înseamnă Europa.
Până  atunci  nu  se  discuta  de  națiuni.  Erau  orașe  dar  nu  era  națiune.  Nu era
sentimentul națiunii. Istoria nu trebuie pusă și înșurubată cum vreți! Încoronarea a
fost un eveniment deosebit la Alba-Iulia. Știți prea bine dacă citiți de ce  s-a ales
Alba-Iulia.  O spun  clar.  Dumneavoastră  hotărâți!  Însă  noi  avem acel  contract
semnat pe zece ani. Și v-o spun sincer. Cam noi am rămas singurii care se țin de
contract. De la casa regală până acum era Nicolae care venea cu bicicleta. Ne-au
dat însemnătate teribilă! Să știți că și eu am suflet! Însă orașul este în asta ci nu în
stabilimentul de câini de la Vinț! Îmi pare rău! Eu o să mă țin de cei zece ani! Asta
îmi doresc! Am pregătit și simpozionul. Toate lucrurile acestea știți că se fac și ați
văzut cât sunt eu de criticat! În orice caz o să mă țin de chestiunile acestea și am
respect! Și doresc și reciproc!

Să știți  că  m-am uitat  în  raport.  E scris  aici.  Dacă  se  mută  importanța
macroeconomică. E tare! Turismul local va fi avantajat dat fiind interesul crescând
față de regalitate, văzut cu ocazia jubileului  de 150 de ani al Coroanei române din
10 mai  2016 sau  funeraliile  reginei  Ana.  Ce are  una,  zilele  cu  funeraliile  lui



maiestatea  sa?  Organizarea  de  evenimente  specifice,  apariția  unor  suveniruri
speciale  va duce   la  creșterea  veniturilor  orașului  nostru.  Eu cred  că  ați  citit,
domnilor consilieri!”

Bunea Ioan Iulian: ”Două aspecte vreau și eu. De ce nu sunt de acord cu
colegul Trifu? În primul rând cred că ar trebui să lăsăm zilele Albei Iulia la sfârșit
de mai, început de iunie. Deja este un brand construit pe această dată. La fel și 15
octombrie. Sunt două branduri. Nu cred că ar trebui să le comasăm. Iar al doilea
lucru. Lăsăm distracția cu distracția și istoria cu istoria. Al doilea lucru pe care i
l-am spus și în ședința de comisie. Într-adevăr i-am propus domnului Trifu ca de
mâine să se numească Trifu Bunea și să serbeze  doar o singură dată de ziua mea
ziua lui de naștere să vedem dacă îi convine. Istoricul lui să fie terminat.”

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 1 vot pentru Mircea Trifu,
3  abțineri  Medrea  Bogdan,  Clepan  Dimitrie,  Bumbu  Nicolae  și  13  voturi
împotrivă  Paul  Voicu,  Pleșa  Gabriel,  Popa  Pavel,  Bunea  Ioan  Iulian,  Pocol
Dorin,  Popescu Marius  Ciprian,  Ignat  Alin,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Hașa
Cătălin,  Moldovan  Angela,  Vasile  Crișan,  Domuța  Iulius  Viorel,  Popescu
Antonio Emil.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 368/2017

Proiectul a fost respins întrucât nu s-a întrunit numărul de voturi necesar.

 35. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea
deciziei  de  expropriere  pentru  cauză  de
utilitate  publică  a  unor  imobile  (terenuri)
situate în Alba Iulia, str. Izvorului și Nicolae
Labiș  situate  pe  amplasamentul  lucrării
”Modernizare  drumuri  în  zona  Dealul
Furcilor:  str.  Izvorului,  Nicolae  Labiș  și
Barbu Catargiu din municipiul Alba Iulia”.
  Se  dă  cuvântul  d-nei  Georgeta  Rânghet
care prezintă proeictul 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."

Georgeta  Rânghet:  ”În  urma  promovării  hotărârii  privind  declanșarea
procedurii  de  expropriere  s-au  făcut  pașii  din  această  fază.  Trebuie  emisă
decizia de expropriere.”



Pocol Dorin: ”De către noi?”
Georgeta Rânghet: ”Da. Primarul prin dispoziție va numi o comisie de

verificare a dreptului de proprietate care ulterior  va analiza toate documentele
aduse  de  proprietari  de  stabilire  a  cuantumului  despăgubirii   pentru  terenul
afectat de expropriere.”
 Pocol Dorin: ”Păi a fost stabilit deja!”
 Georgeta Rânghet: ”La fiecare individual  sum ape care o va primi!”

Mircea Hava: ”10 x 150 m = 1500 lei : la opt oameni.”
Georgeta Rânghet: ”Exact!”
Mircea Hava: ”Ei verifică. Pe urmă ei dau o hotărâre că e ok.” 
Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun

la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru și 2 abțineri

Mircea Trifu, Vasile Crișan.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 369/2017

 36.  Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentatiei  necesare  delegarii  gestiunii
prin  achizitie  publica  pentru  activitatile  de
deratizare,  dezinsectie  si  dezinfectie  în
municipiul Alba Iulia.  
           Se dă cuvântul d-nei Ileana Krisbai
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."

Ileana  Krisbai:  ”Modalitatea  de  gestiune  a  serviciului  public  de
deratizare,  dezinsecție  și  dezinfecție  in  municipiul  Alba  Iulia  prin  gestiune
delegata,  prin  atribuirea  contractului  de  delegare  de  gestiune  prin  achizitie
publica/acord-cadru.”

Pocol Dorin: ”Modalitatea de gestiune prin acord cadru.”
Ileana Krisbai: ”Da. Au fost contestații de către Coral.”

   Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 370/2017

 37. Proiect de hotărâre  privind aprobarea



deplasării domnului viceprimar Gabriel Plesa
în orașul Gent din Belgia în perioada 6 – 9
noiembrie 2017.

 Se prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.
Pleșa Gabriel: ”E același proiect cu orașe interactive. Am lipsit în vară că

au fost zilele orașului  și am avut multă treabă. Bineînțeles că mergem cu 1 sau
2 colegi.”
   Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 371/2017

II. DIVERSE
1.  Pocol  Dorin:  ”Avem  raportul  de  deplasare  nr.  105468/2017  la

Chișinău, Republica Moldova în perioada 12 – 16 octombrie 2017 a domnului
viceprimar Pleșa Gabriel și a mea.”

2. Pocol Dorin: ”Următorul punct la diverse este raportul de deplasare nr.
105465/2017  a domnului Primar Mircea Hava  în Alessandria – Italia.”

3. Pocol Dorin: ”Și mai avem o adresă cu nr. 103462/23. 10. 2017 care
este legată oarecum de penultimul punct.” 

Mircea Hava: ”Eu o să le dau răspunsul. Este trimisă spre mine.”
4. Pocol Dorin: ”Avem adresa nr. 105130/25. 10. 2017. Este verificarea

legalității de la Prefectură. Legat de salarii.”
Marcel  Jeler:  ”Prefectura  ne  solicită  ca  să  revenim  asupra  anexei  la

hotărârea  de  salarizare  să  stabilim  în  funcție  de  prevederile  legii  cadru.
Dumneavoastră aveți două posibilități. Ori să spuneți că hotărârea respectivă o
menținem așa cum este sau să le trimiteți proiectul pentru a se face modificări
dacă asta considerați.”

Mircea Hava: ”Prima dată mergeți și citiți legea! Și după aceea veniți și
discutăm! Propunerile le face primarul! Eu nu fac alte propuneri! Mă duc în
judecată! E vorba de banii oamenilor! Deci, chestiunile astea … Că legea spune
și pe orizontală și pe verticală! Culmea culmilor! Eu vă pun la dispoziție, e mult
materialul, răspuns de la Ministerul Muncii în care, doamna Rânghet știe, ne
spune cum am pus virgulă, cum interpretează ei legea. Exact cum am făcut noi.
Dacă cineva dorește o chestiune tipic comunistă în care toți să fie plătiți la fel,
s-o facă! Eu nu o fac!”

Pocol Dorin: ”Da. Dar ei zic că după gradul II, ei au același salariu, unu e
gradul I, unu e gradul II și au același salariu.”

Mircea Hava: ”Care salariu! Salariile se fac în funcție de grade sau în



funcție de ce mai și face?”
Pocol Dorin: ”Funcția coboară gradul! Așa știu!”

5. Bunea Ion Iulian:  ”Tot la diverse. Am avut o propunere ca una din
străzi să se numească Transformatorului din motivul că există un transformator
acolo. Strada este în cartierul Lumea nouă. Și noi, cei din comisie am venit cu
propunerea să se numească  Viorilor. Pe viitor noi ne gândim să lăsăm cetățenii
din imediata apropiere să-și aleagă ei un nume.”

Pocol Dorin: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar ședința de
astăzi închisă.”

Alba Iulia, 26 octombrie   2017

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                    SECRETAR
                     Consilier                                          Marcel Jeler
             Pocol Dorin Iustin




