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 Încheiat azi 27 aprilie  2018, în cadrul  şedinţei  de îndată   a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

  Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1378/2018  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

  Lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local sunt publice. 

  Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 18 consilieri.      

Lipsesc domnii consilieri Pleșa Gabriel, Bunea Ioan Iulian, Sandu Cornel 

Stelian.  Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.  

  Dau cuvântul domnului președinte  Hașa Cătălin.” 

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

lucrările şedinţei noastre  participă: dl. Inurean Ioan – șef Serviciu administrarea 

patrimoniului local, dl Mihai Pripon- șef Birou licitații contracte, doamna Popa 

Letiția – șef Birou resurse umane, doamna Aurica Groza, doamna Petcu 

Mihaela – consilier Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios  

precum şi presa." 

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

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

mână. Cine este pentru?" 

 "Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  18  voturi pentru." 

 Hașa Cătălin: "Pe ordinea de zi avem  un  proiect  de hotărâre. 

  Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru?” 

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

  Hașa Cătălin:  ”Și acum, vă prezint următorul 

 

     PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

  I. Proiect de hotărâre privind:  

  1. Îndreptarea erorii materiale strecutare în numerotarea  Hotărârii nr. 

124/2018 a Consiliului local si a Hotărârii nr. 125/2018 a Consiliuli local   
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           Primar  

                  Mircea Hava  

 

 Art.2 Dispoziţia se comunică :  

  Primarului municipiului Alba Iulia 

   Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba  



 

 

  Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencioas 

  Afisaj 

 

 

 1. Îndreptarea erorii materiale strecutare în numerotarea  Hotărârii               

nr. 124/2018 a Consiliului local si a Hotărârii nr. 125/2018 a Consiliuli local   

  Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan  care prezintă proiectul de hotărâre precum 

și raportul de specialitate. 

    Inurean Ioan: ”Aceste două hotărâri sunt legate una de alta  prin 

cronologia lor. Asta au comentat cei de la Prefectură. Trebuiau adoptate invers. 

Adică, în prima hotărâre trebuia adoptat regulamentul, în a doua hotărâre trebuia 

adoptată scoaterea  la licitație, închirierea prin licitație publică. S-a întâmplat să 

se înregistreze invers numărul 124 în loc de 125. Revenim și facem exact 

ordinea  normală care e firească. Atâta facem. Înlocuim HCL 125 cu nr. 125 și 

cea de la 125 la 124.” 

   Paul Voicu: ”Domnul Inurean! Trebuia să începi așa. În trei mai este 

licitația. Așa trebuia să începi. În trei mai e licitație. Până azi la ora 12,00 a fost 

termenul de depunere a dosarelor. În doi mai noi verificăm totul, care se califică, 

care nu. Nu mai puteam să o facem că sunt zile libere. De asta v-am rugat să 

veniți. Nu se schimbă nimic. Se inversează două numere.” 

   Inurean Ioan: ”Ar fi trebuit să anulăm toată licitația.” 

   Pocol Dorin: ”Pentru unele situații Primarul este de vină întotdeauna!” 

   Paul Voicu: ”Acum suntem în culpă. Eu recunosc! Nu am fost un pic 

atenți! E sigur, firesc! Nici Prefectura nu a exagerat! Firesc e să avem prima dată 

regulamentul  și după aceea să scoatem la licitație publică! Așa e firesc! Ne-a 

scăpat!” 

   Mircea Trifu: ”Aș fi avut o întrebare către domnul Jidveian sau către 

domnul Popescu.  Dacă din punct de vedere juridic ar putea să ne răspundă la o 

întrebare. Dacă e în regulă să votăm azi  hotărârea în condițiile în care deja e 

fixat termenul licitației?” 

   Raul Sebastian Tudorașcu: ”Nu are legătură.” 

   Jidveian Ovidiu Viorel: ”Este îndreptarea erorii materiale, practic. 

Eroarea materială e eroare materială!” 

   Mircea Trifu: ”Eu te întreb că nu știu, cum nu ști nici tu cât ciment se 

pune la beton!” 

   Jidveian Ovidiu Viorel: ”Acum!” 

   Mircea Trifu: ”Deci, e ok? Da?” 

   Raul Sebastian Tudorașcu: ”Ar trebui să fie un pic mai atenți cine 

semnează ordinea de zi!” 

   Paul Voicu: ”Am discutat și cu domnul secretar și cu doamnele care scriu 

procesul verbal și cu toată lumea! Cred că sunteți în asentimentul meu. În 

momentul în care avem o rectificare, o rectificare de buget pe proiecte, pentru o 

lucrare, pentru ceva care vizează ședințele de îndată cred că discutăm de lucruri 



 

 

serioase și nu cred că are cineva ceva împotrivă că trebuie  să venim să 

rectificăm acest lucru. De asta v-am rugat și eu  și vă promit eu în numele 

dânșilor  că încercăm să nu mai avem asemenea erori. Mulțumesc pentru 

înțelegere și mulțumesc că ați venit!” 

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

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 179/2018 

 

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

de astăzi închisă.” 

 

 

    Alba Iulia, 27 aprilie 2018 

  

 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      SECRETAR 
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