ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 28 februarie 2017, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local
al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 845/2017 a Primarului
municipiului Alba-Iulia.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice.
Marcel Jeler: „Supun aprobării procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este
pentru aprobare? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”
Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 20 consilieri. Lipsește
domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu. Domnul consilier a anunţat că nu va
participa la şedinţa de consiliu. Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită. Dau
cuvântul domnului președinte Sandu Cornel.”
Sandu Cornel: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările
şedinţei noastre participă: domnul Primar Mircea Hava, d-na Teofila Țîr - director
economic, d-na Aurica Groza – şef Serviciu public comunitar pentru cadastru şi
agricultură, domnul Mihai Pripon - şef Birou licitaţii, contracte, doamna Olga
Hașegan – consilier juridic Direcţia de asistenţă socială, d-na Crina Dumitrescu –
director Direcţia Programe, doamna Cudur Maricica - inspector Birou resurse umane,
d-na Mihaela Petcu - consilier Serviciu administraţie publică locală, juridic,
contencios, autoritate tutelară, d-na Miron Beatrice - consilier Serviciu administraţie
publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară, doamna Andreea Giurgiu
inspector la Centrul European de Tineret Euro 26 și Învățământ, doamna Călin
Hedviga - arhitect șef, precum şi presa."
Sandu Cornel: "Supun aprobării modalitatea de vot pe care o vom avea pentru
această şedinţă. Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de mână. Cine este
pentru?"
"Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 20 voturi pentru."
Sandu Cornel: "Pe ordinea de zi avem 39 proiecte de hotărâri. Suplimentar au
fost introduse 3 proiecte:
40. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru proiect socioeducativ.
41. Proiect de hotărâre privind completarea Unității de Management a
proiectului ”DESCOPERĂ PATRIMONIUL CULTURAL DIN ALBA IULIA PRIN
QR COD!”, finanțat din FONDUL CULTURAL NAȚIONAL PENTRU ANUL 2016 SESIUNEA DE FINANȚARE PROIECTE CULTURALE - AFCN I / 2017.
42. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Serviciului Social de Zi Centrului de Resurse INTERVIN

aprobat prin Hotărârea nr. 384/2016 a Consiliului local.
Supun la vot proiectul ordinii de zi cu completările aduse. Cine este pentru?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.”
Sandu Cornel Stelian: ”Întrucât avem multe proiecte pe ordinea de zi și mai
avem pe unii care discută și aiurea, vă propun să limităm discuția pentru fiecare
proiect la 30 de minute. Mi se pare suficient.”
Domuța Iulius Viorel: ”E mult 30 de minute.”
Paul Voicu: ”Maxim.”
Popa Pavel: ”Până în șapte minute.”
Sandu Cornel Stelian: ”Treizeci de minute poate fi și o secundă. Durata maximă.
Supun la vot această propunere. Cine este pentru?”
”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 16 voturi pentru și 4 abțineri
Vasile Crișan, Bumbu Nicolae, Trifu Mircea, Pocol Dorin.”
Sandu Cornel Stelian: ”Fiecare partid își poate calcula împărțind 30 la 21 și
înmulțind cu numărul de consilieri cât are dreptul să vorbească la un proiect.”
Mircea Trifu: ”O mică observație. Se poate? Vreau să salut că datorită presei se
pare că este un moment istoric și va fi prima ședință care pe un site de aici din
municipiul Alba-Iulia va fi transmisă în direct. Vreau să salut momentul acesta istoric
că uite ce ușor s-a rezolvat una din solicitările noastre de la prima ședință.”
Sandu cornel Stelian: ”Și acum, vă prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
I. Proiecte de hotărâri privind:
1. Eşalonarea la plată acordată unei persoane juridice
2. Planul de perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice aflate
în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2017
3. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv
Municipal Unirea Alba Iulia, modificarea organigramei şi aprobarea Statului de funcţii
al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia
4. Renunţarea la calitatea de membru al Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924”
5. Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular
preuniversitar, cu structurile arondate, de pe raza municipiului Alba Iulia, pentru anul
şcolar 2017-2018
6. Stabilirea contravalorii atestatului de producător şi a carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol
7. Aprobarea unui protocol de cooperare încheiat între Municipiul Alba Iulia şi
Fundaţia Comuniatară Alba
8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului KA2 – New PEERS
– Practices for Education through Empathy and Relationships beyond Sight,
Programul 2014 - 2020 al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport

9. Aderarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „European Partnership
for Inovative Cities within an Urban Resilience Outlook”, – (Parteneriat urban pentru
orașe inovative prin prisma unei perspective de reziliență urbană)”, finanțat de
Comisia Europeană în cadrul programului Direcției Generale de Operațiuni Umanitare
și Protecție Civilă
10. Completarea Unităţii de Post Implementare a Proiectului Centru de Resurse
„Academia Doamnelor” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
11. Participarea Municipiului Alba Iulia pe anul 2017 în cadrul Acordului de
cooperare aprobat prin Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului local, respectiv Hotărârile
nr. 40/2015 şi nr. 18/2016 a Consiliului local
12. Încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr. 38/2009 a Consiliului local privind
colaborarea Consiliului local cu SC Prometeu SRL în vederea soluţionării situaţiilor de
urgenţă în caz de deces a persoanelor pe raza municipiului Alba Iulia
13. Repartizarea unei locuinţe în municipiul Alba Iulia
14. Repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante,
realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe
15. Scoaterea din funcţiune şi casarea unor obiective de inventar şi mijloace fixe
16. Atribuirea denumirii de străzi din municipiul Alba Iulia
17. Aprobarea traseului de vizitare cu microbuz electric si traseelor destinate
circulatiei cu ecobiciclete si bicicletelor electrice în Cetatea Alba Carolina
18. Aprobarea unor documentaţii de urbanism :
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE SI CREARE STRADA ACCES, ALBA
IULIA, STR. ION LANCRANJAN, NR.24, solicitant SC ANTONIA INVEST
CONSULTING SRL”,
Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
BIROURI IN LOCUINTA, ALBA IULIA, STR. ARIESULUI, NR. 266, AP.2,
solicitant CORDEA ANA si CORDEA IOAN”,
Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE
TURISTICA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. BRANDUSEI, NR.20A,
solicitant SICOE FLORIN”,
Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 6 LOCUINTE
SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR.
IZVORULUI, NR. 59F, solicitant DUMITRU ADRIAN”,
Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE BAR, SPATIU
ALIMENTATIE PUBLICA, SERVICII SI COMERT - MODIFICARE PUD aprobat
prin HCL NR. 206/07.2016, ART.6, ALBA IULIA, STR. TIMISULUI, NR. 13,
solicitant HATEGAN NICOLAE”,
Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
LOCUINTE SI GARAJ IN PENSIUNE TURISTICA CU EXTINDERE PE
ORIZONTALA, ALBA IULIA, B-DUL HOREA, NR.27, solicitant LIMBEAN
MONICA si LIMBEAN COSMIN IOAN”,
Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE A DOUA LOCUINTA

PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. VALEA POPII, NR.5, solicitant OROIAN
GHEORGHE ADRIAN si OROIAN ANDREI DANIEL”,
Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ALESSANDRIA, FN,
solicitant MIREA IULIAN ILIE, MIREA LILIANA IRIMIE PETRU, IRIMIE
IRINA”,
Art.9: Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.2, art.3,
art.4, art.5, art.6, art.7 si art.8 perioada de valabilitate de 3 ani.
Art.10: Prelungeste termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Planul
Urbanistic de Detaliu „MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL 350/2012, art.7, LA
NUCLEUL CULTURAL, LATURA DE NORD A FORTIFICATIE DE TIP VAUBAN,
ALBA IULIA, CETATEA ISTORICA ALBA CAROLINA, solicitant ASOCIATIA
RYMA”, aprobat prin HCL NR. 129/04.2014, ART.13.
19. Acordarea unui mandat special, în prealabil, reprezentantului legal în
Adunarea generală a Asociaţilor Salubris Alba pentru a vota modificarea/actualizarea
Statului Asociaţiei
20. Modificarea şi actualizarea Hotărârii nr. 205/2016 a Consiliului local privind
aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor
activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Alba, respectiv de
colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri
pentru aria de delegare a munciipiului Alba Iulia
21. Aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului public de
deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Alba Iulia
22. Acceptarea donaţiei unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada George
Sand
23. Parcelarea şi înscrierea dreptului de proprietatea municipiului Alba Iulia
asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Liceului
24. Atribuirea în proprietate a terenului aferent caselor particulare conform
art.36 din Legea nr.18/1991
25. Atribuirea dreptului de proprietate
a solicitanţilor, proprietari ai
apartamentelor, terenul aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţii
26. Parcelarea, introducerea în circuitul civil şi înscrierea dreptului de
proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Bdul Revoluţiei, FN
27. Expertiza tehnică judiciară – completare- efectuată în Dosar nr.
3725/176/2014 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
28. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire pentru Sediul
Tribunalului Alba
29. Acceptarea donaţiei unor imobile (terenuri) situate în Alab Iulia, Calea
Moţilor, nr. 126
30. Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere
nr.60.393/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia şi ASOCIAŢIA NONGUVERNAMENTALĂ MARIA BEATRICE
31. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune

nr.101.664/2015 încheiat între municipiul Alba Iulia și S.C.PRECIOSA TEAM S.R.L.
32. Transmiterea în folosință gratuită către Consiliul Județean Alba a unui spațiu
situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda
Bastionului Sf.Elisabetha(spațiul nr.5 cu indicativul M6C2)
33. Aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase
pe picior pentru anul 2017 şi repartizarea către populaţie şi agenţi economici
34. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.7985/2007
încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi AF Ștef Ioan
35. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, ap.4
36. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.35
37. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.20
38. Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia, str.Liceului, nr.8
39. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru proiect socioeducativ.
40. Proiect de hotărâre privind completarea Unității de Management a
proiectului ”DESCOPERĂ PATRIMONIUL CULTURAL DIN ALBA IULIA PRIN
QR COD!”, finanțat din FONDUL CULTURAL NAȚIONAL PENTRU ANUL
2016 - SESIUNEA DE FINANȚARE PROIECTE CULTURALE - AFCN I / 2017.
41. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Serviciului Social de Zi Centrului de Resurse
INTERVIN aprobat prin Hotărârea nr. 384/2016 a Consiliului local.
42. Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local
al municipiului Alba Iulia în perioada martie – mai 2017
Sandu Cornel Stelian: ”Vă propun să trecem la ordinea de zi.”
1. Eşalonarea la plată acordată unei persoane juridice
Se dă cuvântul domnului Remus Corcheș 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."
Remus Corcheș: ”Este vorba de Asociația Ryma Revolutionary Youth
Movement for Arts Mișcarea de Tineret pentru Artă. Am propus acordarea sumei
solicitate. Este vorba de eșalonarea la plată a taxei pe teren, a taxei pe cladiri și a

majorărilor de întârziere aferente, în cuantum total de 9273,34 lei datorate pâna la data
de 12.12.2016 de Asociația.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot! Cine este
pentru aprobarea acestui proiect?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 40/2017
Pleșa Gabriel: ”Cu voia dumneavoastră aș vrea să discutăm proiectul nr. 40.
Avem aici partenerii în acest eveniment. Cu voia dumneavoastră. Trebuie să organizăm
pe mâine”
40. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru proiect socioeducativ.
Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Doamna din public: „Bună ziua domnule Primar, domnule viceprimar, stimați
domni consilieri, domnule președinte! Avem plăcerea să vă invităm mâine de 1 martie la
un eveniment ce se va desfășura în Șanțurile Cetății și ne propunem împreună cu copiii
din patru centre de plasament din județul Alba să împletim un șnur de mărțișor care
înconjoară toate Șanțurile Cetății. Evenimentul va începe la ora 15,00. În proiect sunt
implicați 80 de copii dar vă invităm, atât pe dumneavoastră cât și cetățenii din Alba-Iulia
să ne ajute să împletim acest șnur și să întâmpinăm primăvara cum se cuvine de 1 martie.
Avem invitațiile pe care vi le dau personal.”
Pleșa Gabriel: ”În primul rând aș vrea să susțin acest proiect. Mi s-a părut deosebit.
Un grup de tineri vor să facă cel mai lung șnur de mărțișor din țară. Cred că e binevenit.
Este pe traseul Șanțurilor Cetății, aproximativ 3 km. Copiii sunt din centre de plasament.
Fac un apel la dumneavoastră să îl votăm și să fim prezenți mâine la ora 15,00.”
Sandu Cornel Stelian: ”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 20 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 78/2017
2. Planul de perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice aflate
în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2017.
Se dă cuvântul doamnei Maricica Cudur 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."
Maricica Cudur: ”Proiect de hotărâre privind planul de perfecționare al

funcționarilor publici pe anul 2017. Se întocmește conform actelor în vigoare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt, așadar supun la vot cine
este pentru aprobarea acestui proiect?"
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri Medrea
Bogdan, Bunea Ioan Iulian.”
Mircea Trifu: ”Stați puțin! A fost o chestie așa repede de nici nu am apucat să
spunem nimic.”
Sandu Cornel Stelian: ”Spuneți!”
Mircea Trifu: ”Dacă se mai poate spune. Aș fi vrut să fie totuși niște precizări în
plus. Înainte de aceasta, am avut chiar o discuție cu unul dintre consilieri pe tema
respectivă și ținând cont de suma care este destul de mare, câteva sute de mii de euro,
aș fi vrut să ne mai dați niște detalii vis a vis de aceste cursuri de perfecționare. Unde
anume sunt și așa mai departe.”
Maricica Cudur: ”Deci, conform legii, pe acest an 2017 s-a întocmit un caiet de
sarcini unde am prevăzut toate cerințele noastre. Nu o să meargă cine dorește și unde
dorește. Deci, se va face achiziție de furnizori unde se va stabili un preț. Cel mai
acceptabil.”
Mircea Trifu: ”Da. Aici am văzut un preț.”
Maricica Cudur: ”Da. Este un preț estimativ.”
Mircea Trifu: ”Un miliard 800 de mii de lei.”
Maricica Cudur: ”Da. Am estimat doar. Pot să meargă 2, 10 sau pot să nu
meargă nici unul. Conform legii nr. 188/1999 care prevede perfecționarea
funcționarilor publici.”
Mircea Hava: ”Da. Odată la doi ani.”
3. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv
Municipal Unirea Alba Iulia, modificarea organigramei şi aprobarea Statului de funcţii
al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Florin Onișor 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."
Florin Onișor: ”Având în vedere că am depus la un moment dat la registrul sportiv
pentru recunoașterea oficială a structurii sportive, la care am primit un răspuns în sensul
completării acestui regulament de organizare și funcționare în sensul înlocuirii a două
propoziții. A fost o condiție formală. Nu avem ce face. Trebuie să ne conformăm drept
pentru care am propus modificarea regulamentului. Așa după cum ați observat în forma
finală, respectiv art. 4.2.1 se va înlocui sintagma ”federația internațională” cu ”federația
națională”. Iar la art. 5.4 și 5.5 se va înlocui sintagma ”Autoritatea națională pentru

tineret și sport” cu ”Ministerul tineretului și sportului”.
În ceea ce privește organigrama clubului și statul de funcții propus spre aprobare
dumneavoastră, conform legislației trebuie să existe, fiind o instituție publică în
subordinea Consiliului local și în organigramă. Și având în vedere că ulterior aprobării
organigramei în 2015, Clubul a primit în administrare încă două baze sportive, având în
vedere volumul mare de activități, propunem aprobarea modificării așa cum v-am
prezentat în anexa nr. 2. Iar în ceea ce privește statul de funcții, deși am analizat îndelung
acest aspect totuși, v-aș ridica față de forma propunerii prezentată dumneavoastră un
amendament în sensul că la compartimentul administrativ am prevăzut 13 posturi, v-aș
mai solicita prin amendament să aprobați încă un post suplimentar de îngrijitor, având în
vedere că pe lângă sectorul spații administrative, birouri, întreținere echipament al
sportivilor, clubul are și sectorul camere de hotel, locații, ceea ce presupune încă un post
de îngrijitor. Mai mult decât atât, având în vedere starea materială a bazelor sportive, în
special Stadionul Cetate Victoria care necesită reparații și reabilitări, aș solicita ca și
amendament suplimentar să aprobați un post de responsabil tehnic.”
Paul Voicu: ”Dacă îmi permiteți, domnule director! Numai v-aș completa. Acest
post de îngrijitor, hai să îi spunem pe românește femeie de serviciu, tot ceea ce înseamnă
baze sportive și cele 14 camere, nu putem să stăm într-un singur post. Vin și concedii de
odihnă, de boală, fără plată. Dacă dânsa pleacă în concediu de odihnă o lună sau fără
plată, noi rămânem cu nimeni care să facă curățenie acolo. De aceea ne-am consultat și cu
colegul Pleșa și cu dumneavoastră și am spus să suplimentăm prin amendament o
persoană. Iar cealaltă, cum am discutat noi, deja am preconizat în bugetul de anul acesta
să facem minim trei investiții majore acolo pentru pista de atletism, pentru împrejmuire și
pentru pavilionul administrativ. Și sigur că trebuie o persoană tehnică, un inginer care să
țină toate evidențele, cu decontări, cu referate, cu situații de lucrări, cu proceduri.”
Bumbu Nicolae: ”Aș vrea să întreb și eu. Am văzut și eu niște compartimente
acolo. Este vorba de compartimentul administrativ. Ce înseamnă compartimentul acesta?
Fac parte și domnii antrenori?”
Florin Onișor: ”Nu. Compartimentul administrativ, dacă vă uitați în statul de
funcții, există funcții administrative, magaziner, îngrijitor, femeie de serviciu, muncitor
mecanic care deservește întreținerea bazelor sportive.”
Mircea Hava: ”Legat de curățenie, voi vorbi cu cei de la Serviciul social pentru că
noi făceam acolo. Știți că trebuie să presteze ore. Cele care erau valide făceau această
chestie. Deci, nu o să ai doi acolo că o să ai 4 sau 5 sau 6 care își vor face orele de muncă
acolo.”
Mircea Trifu: ”Am o întrebare-observație. Am avut în dimineața aceasta o discuție
cu Marius Ceteraș și am înțeles de la el, deși în fiecare lună, aproape la fiecare ședință se
aduce în discuție povestea aceasta cu clubul Unirea de fotbal. Nici măcar nu a fost o
discuție cu un om din zona șahului, cu el sau cu alții, că sunt foarte cunoscuți. Și mi se
pare că, așa puțin, se tergiversează lucrurile și discutăm tot chestiuni adminstrative.
Acum aducem și personal în plus. Și, deși sunt patru secții, acum fac o paranteză, eu am
spus că ar fi bine să mai trecem măcar o secție, cea de atletism, una dintre ele de șah și nu
înțeleg de ce nu se face nimic în legătură cu aceasta și cu celelalte bănuiesc că nici atât.”
Florin Onișor: ”Conform Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, toate

structurile sportive inclusiv clubul acesta nou înființat, această structură sportivă ca să fie
recunoscută oficial să aibă personalitate juridică trebuie să fie înregistrată în registrul
sportiv, situație ce presupune o documentație pe care am depus-o la registrul sportiv și
estimăm că până la sfârșitul lunii martie să avem certificatul de înregistrare sportivă, apoi
ca o etapă ulterioară să ne înregistrăm la ramurile de profil, inclusiv la cea de șah.”
Mircea Hava: ”Da. Durează. Am vorbit și ai fost și tu acolo. Nu știu de ce durează
atât și trebuie atâtea hârtii când vrei să faci ceva. Dar asta e! Trebuie să le urmăm. O să
încercăm dar nu acum, ci mai încolo să vedem dacă putem să le legăm și de tenis. Sunt
foarte multe terenuri, chiar dacă nu sunt ale noastre însă mulți ar veni într-o colaborare. Și
mai este un lucru. Noi am zis că facem acest club pentru tineri, pentru copii. Să-i lăsăm să
se miște. Fără bani. La fel este și tenisul. Nu o să iasă poate de aici un Ilie Năstase.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot aprobarea acestui proiect cu amendamentul propus. Supun la vot proiectul.
Cine este pentru aprobare?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14 voturi pentru și 6 abțineri Popescu
Marius Ciprian, Mircea Trifu, Medrea Bogdan, Clepan Dimitrie, Bumbu Nicolae, Vasile
Crișan.”
S-a adoptat Hotărârea 42/2017
4. Renunţarea la calitatea de membru al Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924”
Se prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Popescu Emil Antoniu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Popescu Emil Antoniu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Sandu Cornel Stelian: ”Cine prezintă proiectul?”
Mircea Hava: ”Vi-l prezint eu! Că văd că toți fugiți! Renunţarea la calitatea de
membru al Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924”! Scrie aici și sunt sigur că de citit
citește toată lumea. Vreau să vă spun că nu era o mare nevoie de așa ceva. Aceasta este
ca și chestia cu ordonanța 13, 14. De ce? Pentru că, neplătindu-ne cotizația de hă, hă,
hă, am ieșit afară în mod tacit! Cei care sunt acolo trebuiau să ia notă de treaba
aceasta și să trimită ei înscrisul cum că nu mai sunteți membrii, că nu vă plătiți
cotizația. Ei! Am spus, domnule: atunci o să facem noi un proiect pentru că prin
hotărâre a fost creată atunci acea entitate prin care să știm odată că nu mai suntem și
că nu mai suntem. Dumneavoastră hotărâți.”
Paul Voicu: ”În statut scrie trei luni de neplată.”
Mircea Hava: ”Trei luni. Dar noi avem trei ani.”
Clepan Dimitrie: ”Lăudabil că am creat clubul sportiv municipal! Doar că,
copiii după o anumită vârstă 16 - 17 ani nu mai au continuitate. Și atunci, e păcat să
ne batem joc de echipa care deja exista.”

Mircea Hava: ”Domnule consilier! Mă scuzați! Chestia cu bătutul de joc!”
Clepan Dimitrie: ”O să reformulez.”
Mircea Hava: ”Mi se pare că e semnat de mine și eu nu îmi bat joc de nimeni!
Dacă discutăm chestiunile acestea, atunci putem să vedem cât am scos nu din așa, ci
cât am scos din buzunar. Că sunt înscrisuri acolo la club cât am dat personal când erau
probleme. Nu știu dacă cei care au acum gurița mare și spun că sunt chestii rușinoase,
au scos măcar un cent.”
Clepan Dimitrie: ”Îmi continui ideea. Ar fi bine să ajutăm cât putem, nu
neapărat cu bani, cu logistica pe care o avem și să ajutăm această echipă. Pentru că,
copiii după o anumită vârstă nu mai au continuitate. Și decât să meargă la Galda sau la
Ighiu, unde mai sunt echipe de divizia C, eu zic că ar fi bine să continue la echipa
noastră. La momentul de acum, în prezent copiii de la echipa mare care activează la
divizia C, 25 de ani cred că e cel mai în vârstă dintre ei. Restul au 18, 19 ani. Cred că e
lăudabil. Deci, este lăudabil că echipă așa de tânără rezistă în divizia C.”
Mircea Trifu: ”Știu că în urmă cu vreo 2-3 luni de zile am dat și eu câteva
telefoane, la inițiativa domnului Primar a fost propusă schimbarea denumirii clubului
în Carolina plus și culorile. Cu greu a fost o reușită. Până la urmă s-a oprit proiectul și
nu a trecut în consiliu. Tocmai asta vreau să pun o întrebare vis a vis de acest lucru.
Dacă palmaresul echipei Unirea de fotbal aparține acestei asociații din care azi vrem
să ne retragem? Și dacă da, atunci cred că nu e neapărat o gândire înțeleaptă pentru că
palmaresul echipei Unirea și denumirea aceasta Unirea Alba-Iulia, care este un simbol
al orașului nostru de peste 80 de ani, cred că trebuie să fim atenți când luăm asemenea
decizii. Va ajunge pe mâna știu eu cui, mai rămânem cu asociația respectivă și ulterior,
peste ani o să ne trezim că nu avem palmaresul. Dacă e așa cum spun. S-ar putea să
greșesc și de aceea vreau o precizare în sensul acesta, dacă palmaresul echipei Unirea
Alba-Iulia și al vechiului club aparține acestei asociații.”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu știu dacă nu aparțin chiar clubului!”
Mircea Trifu: ”Păi tocmai asta e! Și atunci, dacă vrem să ne retragem dintr-o
asociație care deține palmaresul, ceea ce mi se pare esențial dacă ne gândim la
identitatea orașului Alba-Iulia. Că dacă tot am vrut la un moment dat să renunțăm la
denumire, mi se pare puțin că ar fi bine să ne gândim la proiectul acesta că nu e ceva
de foarte mare grabă. Aceasta este părerea mea.”
Sandu Cornel Stelian: ”Aveți vreo propunere?”
Mircea Trifu: ”Să amânăm această decizie și să ne consultăm un pic până în
următoarea lună să vedem dacă nu se știe da răspunsul la întrebare.”
Pocol Dorin: ”După părerea mea, cred că palmaresul de care spune colegul meu
aparține clubului Unirea și nu asociației. Pentru că în asociație a fost Consiliul
Județean, Consiliul local, firme și nu mai știu cine. Și clubul cred că are palmaresul.
Părerea mea.”
Mircea Trifu: ”Din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Dăscălescu acum trei
luni de zile și de aceea zic că informația mea să nu fie adevărată și nu avem decât să
cerem. Pentru că, domnul Dăscălescu ne-a înștiințat acum trei luni de zile că
palmaresul ar aparține acestei asociații.”
Pocol Dorin: ”Deci, clubul participa la campionate și la manifestări, nu

asociația.”
Paul Voicu: ”Absolut înnebunit de soartă și de tot ceea ce s-a întâmplat cu ani în
urmă am fost obligat ca să intru în toate detaliile administrative și legislative, ca să
mă pot apăra, a tot ceea ce însemna asociația care a fost înființată în 2005 pentru a
sprijini fotbalul în județul Alba. Așa a venit în această asociație și Consiliul local și
Consiliul Județean. Toți sportivii și toate competițiile au fost făcute pe clubul de
fotbal, respectiv o societate comercială pentru că legea nu lasă nici acum în România
să fie autorizate pentru liga profesională de fotbal pe asociații sau pe fundații sau pe
altceva decât pe societăți comerciale ori SA sau SRL. În ceea ce privește momentul
actual, așa cum v-a precizat și domnul Primar, conform statutului și nu că vrem sau nu
vrem, am mai avut acum un an de zile sau nu știu când, poate mă ajută fetele, în
Consiliul local în anul 2015 încă odată acest proiect și atunci am decis să mai
rămânem o perioadă tocmai ca să nu stricăm tot așa echipe. Domnul Dăscălescu a
intervenit, toată lumea. Dar în mod juridic, încă odată spun, după trei luni de neplată,
scrie în statutul asociației, nu că vrem noi sau nu vrem, nemaiplătind taxa suntem afară
din asociație. În al doilea rând, din asociație fac parte acum, înainte de a vota noi,
Consiliul local și Consiliul Județean care după informațiile mele nu știu dacă a ieșit
sau a dat o asemenea hotărâre, cu toate că nici ei nu au mai plătit cotizația și acel SRL
care este în faliment sau în insolvență. Deci, noi suntem asociați, cele două entități
publice cu o societate comercială pe acțiuni care a fost și din 2005, cu care ne-am
înființat și care este în insolvență, în faliment din câte am înțeles. Ori din două puncte
de vedere, eu ca și consilier local și viceprimar vă propun să votăm această hotărâre.
Pentru că, încă odată vă spun de ce: suntem într-o asociație care nu mai face nimic de
trei ani de zile. Și suntem într-o asociație în trei cu un SRL care este în insolvență.
Dacă vreți să stăm în el, stăm! Dacă nu, eu vă propun să nu mai stăm. Hotărâți cum
vreți dumneavoastră!”
Pleșa Gabriel: ”Și eu vreau să completez. Nu uitați. Ce se poate din punct de
vedere legal am făcut. Adică, prin acest club sportiv municipal preluăm echipele de
juniori și de copii. Pentru că legea ne permite să finanțăm. Nu avem dureri de cap.
Deocamdată este foarte interpretabilă și vedeți câte probleme sunt pe echipele de
seniori. De aceea nu am vrut să luăm în primă fază echipele de seniori. Dacă se va
modifica legislativ și va fi foarte clară legea sportului pe care o așteptăm toți, atunci va
fi cu totul altceva. Poarta rămâne deschisă. Referitor la ceea ce am hotărât să facem la
clubul sportiv, nu uitați! Și aici, domnul consilier este chiar părinte de copil care face
sport. Cred că ne poate spune ce înseamnă să ai copilul la fotbal acolo. Bani din
buzunar pentru deplasare, pentru echipamente, pentru arbitraj. Eu cred că toate
lucrurile acestea se vor rezolva. Adică, am făcut ceea ce se poate și sunt sigur că legal
fără nici un fel de problemă. Asta nu înseamnă că nu rămânem cu sufletul și când se va
putea legal față de echipa de seniori.”
Mircea Trifu: ”Tot nu am primit răspuns la întrebarea cu palmaresul echipei
Unirea Alba-Iulia.”
Mircea Hava: ”A clubului.”
Paul Voicu: ”Absolut.”
Mircea Trifu: ”Deci, e a clubului. Aceasta era singura întrebare.”

Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este
pentru aprobare?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru, un vot împotrivă
Mircea Trifu și 6 abțineri Popescu Marius Ciprian, Bunea Ioan Iulian, Vasile Crișan,
Medrea Bogdan, Clepan Dimitrie, Bumbu Nicolae.”
Mircea Hava: ”Domnule președinte! S-a votat. O să vorbesc după vot. Domnule,
dacă avem o problemă, dacă avem o soluție, vă rog să spuneți soluția! Nu încercați să
împingeți pe alții să facă ceea ce știți că nu este legal! Pentru că, îmi amintesc cu toată
plăcerea când unii dintre dumneavoastră ați fost chemați ca să explice anumite chestiuni,
toată lumea a avut ștergere de memorie! Nu știu, nu am văzut, Primarul a zis, Paul Voicu
a zis! Așa a fost toată chestiunea! Fiind și eu băgat în dosar, le-am citit și eu pe toate!
Dacă vreți facem o ședință specială cu presa în care vă arătăm la cei care sunteți acum și
sunteți foarte vehemenți, unii cât erați atunci de verticali! Așa a fost și cu transportul și cu
toate celelalte chestiuni! Domnule, chestii din acestea vă spun! Indiferent dacă votați
acum, dădeam în contencios! Pentru că noi ne-am aprobat calitatea de membrii după trei
luni de neplată a cotizației.”
S-a adoptat Hotărârea 43/2017
5. Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular
preuniversitar, cu structurile arondate, de pe raza municipiului Alba Iulia, pentru
anul şcolar 2017-2018
Se dă cuvântul doamnei Andreea Giurgiu care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură,
sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Andreea Giurgiu: ”Proiect de hotărâre privind legea educației naționale. Rețeaua
școlară se organizează de către autoritățile administrației publice locale cu avizul
conform al Inspectoratului Școlar județean și se dă publicității la începutul fiecărui an
școlar pentru anul școlar următor.”
Andronescu Rodica: ”Un scurt comentariu. 736 elevi înscriși în clasa a opta. 736
sunt din municipiul și din județul Alba. Asta înseamnă 26,28 de clase, mai mult de un
sfert din populația școlară a claselor a opta învață în municipiul Alba-Iulia.”
Mircea Hava: ”Trebuie să știți că populația din Alba-Iulia a juns la 70 de mii de
locuitori. Suntem singurul municipiu din România la care există creștere.”
Mircea Trifu: ”O mică observație, ca să rămânem în zona reală. Aș vrea și eu ca
observație de genul că suntem singurul municipiu din România care a înregistrat
creștere, să fie argumentată.”
Paul Voicu: ”Sunt date de la Statistică.”

Mircea Hava: ”Domnule consilier! Eu mi-am propus să nu mai vorbesc cu
dumneavoastră niciodată chestiile acestea. Sunt de la comisia națională de statistică.
Puteți să deschideți site-ul lor în timp ce nu vă uitați printre gunoaie sau chestiuni de
genul acesta și să găsiți acolo! Pentru că de acolo sunt.”
Mircea Trifu: ”Deci, aș avea o observație vis a vis de remarca față de domnul
Clepan și cu gunoaiele. I s-a spus dânsului să își păstreze un limbaj. Îl rog pe domnul
Primar cu termen de gen ”să avem gurița mai mică” și că ”stăm între gunoaie” să
înceteze. Că e anu știu câta oară. Eu nu fac aluzii, nu jignesc pe nimeni în Consiliul
local și am aceleași pretenții, indiferent că dânsul vrea să poarte sau nu un dialog cu
mine. E dreptul dânsului. Dar dacă face afirmații, să le facă și să ne aducă și
argumente vis a vis de acestea. Nu să ne trimită la site-uri și pe nu știu unde. Că
de-asta suntem aici.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Discutăm de proiectul nr. 5!”
Mircea Hava: ”Afirmațiile le fac. Eu sunt responsabilul vorbelor mele. Filmați,
vă rog! Nu trebuie să cer voie de la cineva! Iar dacă nu le credeți, nu aveți decât să vă
informați! Și asta este chestia! Exact ceea ce vă spuneam tot timpul: citiți!”
Sandu Cornel Stelian: „ Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare?”
”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerile a fost votat cu 20 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 44/2017
6. Stabilirea contravalorii atestatului de producător şi a carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol
Se 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."
Sandu Cornel Stelian: „ Ați citit proiectul. Se stabilește anual. Îl plătește Consiliul
Județea. Dacă aveți nelămuriri? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este pentru
aprobarea acestui proiect?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 45/2017
7. Aprobarea unui protocol de cooperare încheiat între Municipiul Alba Iulia şi
Fundaţia Comuniatară Alba
Se dă cuvântul domnului Mihai Belală 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."
Mihai Belală: ”Fundația Comunitară Alba este cea mai activă organizație de
sprijinire a tinerilor în educație antreprenorială. Urmează să susținem proiectele
Fundației Comunitare pe o perioadă mai lungă de timp.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii dacă sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul.
Cine este pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere Mircea
Trifu.”
S-a adoptat Hotărârea 46/2017
Părăsește sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan.
8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului KA2 – New PEERS
– Practices for Education through Empathy and Relationships beyond Sight,
Programul 2014 - 2020 al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport
Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Jidveian Ovidiu Viorel care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crișan care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.
Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Crina Dumitrescu: „În serialul Programului Erasmus pe care Primăria îl are de
ceva timp mai avem un alt proiect aprobat care se adreseză tinerilor cu dificultăți de
vedere. Prin acest proiect ne dorim împreună cu partenerii acestui program să dezvoltăm
instrumente care să conducă la promovarea unor tehnici de educație și cultură mai bune
pentru persoanele cu dizabilități vizuale și de citire. Chiar dacă acest grup țintă este
adresat tinerilor cu dificultăți de vedere, deci copiilor din școală, dorim ca prin acest
proiect să educăm personalul care se ocupă cu educarea acestor tineri, să dezvoltăm
instrumente noi care să conducă la creșterea calității în procesul de educare și învățare.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este
pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 47/2017

9. Aderarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „European Partnership
for Inovative Cities within an Urban Resilience Outlook”, – (Parteneriat urban pentru
orașe inovative prin prisma unei perspective de reziliență urbană)”, finanțat de
Comisia Europeană în cadrul programului Direcției Generale de Operațiuni Umanitare
și Protecție Civilă
Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crișan care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.
Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Crina Dumitrescu: „Este un alt proiect la care Primăria a obținut o finanțare în
cadrul unui program lansat de Direcția Generală de Operațiuni Umanitare și Protecție
Civilă într-un parteneriat cu Italia, Danemarca, Letonia. Se adresează sectorului de
protecție civilă prin care noi dorim să dezvoltăm acte de bune practici în acest domeniu,
să identificăm tehnologii care sunt dezvoltate la nivel european și internațional și să le
implementăm în orașul nostru. Proiectul durează 24 de luni. Valoarea pentru municipiul
Alba-Iulia este 50 mii euro din care 37 mii fonduri europene.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este
pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 48/2017
Părăsește sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel.
10. Completarea Unităţii de Post Implementare a Proiectului Centru de Resurse
„Academia Doamnelor” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Jidveian Ovidiu Viorel care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
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."

Revine în sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan.
Crina Dumitrescu: ”Ca urmare a creșterii numărului de beneficiari în ultimul an de
zile, peste 1000 de persoane care frecventează activitățile cu caracter permanent din
centru, că e vorba de cursuri, că e vorba de ateliere de pictură pe sticlă sau pânză este
important să mărim durata de activitate în cadrul acestui centru de la ora opt dimineața
până la opt seara. Dorim să facem acest lucru într-un mod organizat. Adică, să completăm
echipa de personal cu încă un secretar administrativ care va funcționa de la opt la patru,
un lector pentru a susține toate aceste activități nonformale și un consilier profesional care
va susține celelalte activități de promovare sau evenimentele.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este
pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 49/2017
11. Participarea Municipiului Alba Iulia pe anul 2017 în cadrul Acordului de
cooperare aprobat prin Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului local, respectiv Hotărârile
nr. 40/2015 şi nr. 18/2016 a Consiliului local
Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Jidveian Ovidiu Viorel care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crișan care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.
Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Crina Dumitrescu: ”În cadrul acordului de cooperare care a fost aprobat în 2014
între Consiliul local Alba Iulia și Universitatea 1 Decembrie s-a stabilit ca anual să fie
aprobată o sumă de bani în vederea desfășurării activităților legate de acest protocol.
Aveți și în material care sunt aceste activități. Anul acesta s-a solicitat o sumă mai mare
pentru aceste materiale deoarece documentele pe care el le achiziționează sunt din sfera
privată și sunt necesare resurse financiare.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul. Cine este pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul împreună cu propunerile a fost votat cu 19 voturi
pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 50/2017
Crina Dumitrescu: ”Vă rog, dacă îmi permiteți să prezint și proiectul nr. 41.”

41. Proiect de hotărâre privind completarea Unității de Management a
proiectului ”DESCOPERĂ PATRIMONIUL CULTURAL DIN ALBA IULIA PRIN
QR COD!”, finanțat din FONDUL CULTURAL NAȚIONAL PENTRU ANUL 2016 SESIUNEA DE FINANȚARE PROIECTE CULTURALE - AFCN I / 2017.
Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Popescu Emil Antoniu care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Popescu Emil Antoniu: “Comisia a avizat nefavorabil acest proiect de hotărâre şi
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Crina Dumitrescu: ”În cadrul unui proiect deja aprobat în ședință de consiliu vă
solicit completarea unității de management a proiectului. Este vorba de completarea
Unității de Management a proiectului ”DESCOPERĂ PATRIMONIUL CULTURAL
DIN ALBA IULIA PRIN QR COD!”, finanțat din FONDUL CULTURAL
NAȚIONAL PENTRU ANUL 2016 - SESIUNEA DE FINANȚARE PROIECTE
CULTURALE - AFCN I / 2017. În cadrul acestui proiect este prevăzută o persoană
care va organiza site-ul. Deoarece la începutul proiectului nu a fost prevăzută în
organigrama care a fost aprobată, vă solicit completarea.”
Sandu Cornel Stelian: „Dacă aveţi un amendament la proiect? Dacă nu, supun la
vot proiectul. Cine este pentru aprobare?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 79/2017
12. Încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr. 38/2009 a Consiliului local privind
colaborarea Consiliului local cu SC Prometeu SRL în vederea soluţionării situaţiilor de
urgenţă în caz de deces a persoanelor pe raza municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul doamnei Hașegan Olga care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură,
sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Olga Hașegan: ”În raportul de specialitate am prezentat motivația. Dacă sunt
întrebări?”
Sandu Cornel Stelian: ” Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot
proiectul. Cine este pentru aprobare?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 51/2017

13. Repartizarea unei locuinţe în municipiul Alba Iulia.
Se dă cuvântul doamnei Luminița Fara 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."
Luminița Fara: ”Este vorba de o locuință din fondul locativ de stat din care au fost
evacuați foștii chiriași ca urmare a neplății chiriei și a fost repartizată doamnei Vasânc.”
Sandu Cornel Stelian: ” Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot
proiectul. Cine este pentru aprobare?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru și o abținere Trifu
Mircea.”
S-a adoptat Hotărârea 52/2017
14. Repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante,
realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Se dă cuvântul doamnei Luminița Fara 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."
Luminița Fara: ”Este vorba de un apartament din strada Arieșului care a devenit
vacant și este repartizat unei doamne divorțată cu doi copii.”
Sandu Cornel Stelian: ” Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot
proiectul. Cine este pentru aprobare?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 53/2017
15. Scoaterea din funcţiune şi casarea unor obiective de inventar şi mijloace
fixe.
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon 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."
Mihai Pripon: ”Dacă îmi permiteți. Colegul meu lipsește. În fiecare an, comisia
de inventariere constituită prin dispoziția Primarului cănstată că în patrimoniul unității
administrativ teritoriale se regăsesc bunuri aflate într-o stare avansată de degradare și

sunt improprii uzului normal astfel încât prin acest proiect vi se propune să decideți
asupra casării și scoaterii lor din funcțiune.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot
proiectul. Cine este pentru aprobare?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri Mircea
Trifu, Bumbu nicolae.”
S-a adoptat Hotărârea 54/2017
16. Atribuirea denumirii de străzi din municipiul Alba Iulia
Se dă cuvântul doamnei Călin Hedviga care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură,
sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului.
Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Călin Hedviga: ”Am stabilit trei denumiri de străzi. Avem avizul Prefecturii.
Două sunt între Alba Iulia și Micești și una este în zona Livezilor, După Grădini.”
Sandu Cornel Stelian: ” Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot
proiectul. Cine este pentru aprobare?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 55/2017
17. Aprobarea traseului de vizitare cu microbuz electric si traseelor destinate
circulatiei cu ecobiciclete si bicicletelor electrice în Cetatea Alba Carolina.
Se dă cuvântul doamnei Călin Hedviga 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."
Călin Hedviga: ”Pentru activitățile în Cetatea istorică vă propun pe de o parte
un traseu pentru microbuzul electric iar pe de altă parte vă propun niște trasee pentru
bicicletele electrice și ecologice. Ambele propuneri au ca obiect interzicerea traseului
pe Mihai Viteazul a acestui tip de ocupare a timpului liber între Catedrala Reîntregirii
și Principia și niște recomandări care ulterior să fie preluate în caietul de sarcini la
licitație. De asemenea, sunt propuse niște stații mixte care se vor ocupa tot prin
licitație publică. Probabil că ați citit raportul de specialitate dar mi se pare interesant să
vă spun că am considerat că mai mult de două microbuze nu au ce căuta în cetatea
istorică pentru că se produce aglomerare, că trebuie stabilit un orar fix pentru
desfășurarea lor. De asemenea, trebuie să se poată interzice prin contract atunci când

sunt evenimente organizate fie de Primărie, fie de terțe persoane.”
Revine în sala de ședință domnul consilier jidveian Ovidiu Viorel.
Pocol Dorin: ”Am o întrebare. Unde e traseul de biciclete e voie, nu? Prin
șanțuri.”
Călin Hedviga: ”Pentru traseele de biciclete ecologice și electrice sunt prevăzute
să funcționeze doar pe traseele special amenajate pentru biciclete. Cred că sunteți de
acord cu mine. Și ca să nu avem dubii, cel care închiriază trebuie să își asume printr-un
înscris că va gestiona folosirea cu precădere a acestor trasee.”
Sandu Cornel Stelian: ” Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot
proiectul. Cine este pentru aprobare?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 56/2017
18. Aprobarea unor documentatii de urbanism
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE SI CREARE STRADA ACCES, ALBA
IULIA, STR. ION LANCRANJAN, NR.24, solicitant SC ANTONIA INVEST
CONSULTING SRL”.
Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum şi raportul
de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Călin Hedviga: ”Construire locuințe individuale. Este o documentație în faza de
avizare, în continuare bulevardul Revoluției pe acest teren. E un teren marcat de două
interdicții de rețele. Propunerea este aceasta de locuințe înșiruite și individuale și o
circulație interioară.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 1. Cine este pentru avizare?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
BIROURI IN LOCUINTA, ALBA IULIA, STR. ARIESULUI, NR. 36, BL. 226, AP.2,
solicitant CORDEA ANA si CORDEA IOAN”, conform planului de situatie anexat.
Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum şi raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Călin Hedviga: „Vă reamintesc aprobarea unui PUD care prevede reconversia
spațiilor comerciale de la parterul blocurilor în locuințe. Am încurajat aceasta, tot în
urma unei discuții pe care am avut-o cu dumneavoastră. Este vorba despre un bloc în
Ampoi 3. Aceasta este extinderea pentru reconversie și acesta este spațiul pentru care
se solicită revenirea la locuință.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul. Cine este pentru aprobare?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE
TURISTICA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. BRANDUSEI, NR.20A,
solicitant SICOE FLORIN”, conform planului de situatie anexat.
Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum şi raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Călin Hedviga: ”La articolul 3 PUD pentru construire pensiune turistică. Este
vorba despre strada Brândușei, stradă care leagă Mediul de Pâclișa, în această zonă pe
un teren cu suprafață de aproximativ 500 mp. Se propune această pensiune parter plus
etaj. Pentru volumetrie vă prezint imaginea urbanistică. Să știți că planul urbanistic
respectă regimul de înălțime.”
Pocol Dorin: ”Parcaje?”
Călin Hedviga: ”Parcajele sunt amplasate pe parcelă. Numărul de camere sunt
șase. Atâtea parcaje, atâtea camere.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar
supun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui articol?
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 6 LOCUINTE
SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR.
IZVORULUI, NR. 59F, solicitant DUMITRU ADRIAN”, conform planului de
situatie anexat
Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum şi raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de

arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Călin Hedviga: ”Pe strada Izvorului, pe acest teren se propun șase locuințe
semicolective. Asta înseamnă locuințe individuale pe curte comună. Locuințele sunt
cele pe care le vedeți. Condiția a fost îndeplinită.”
Sandu Cornel Stelian: ”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 20 voturi pentru.”
Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE BAR, SPATIU
ALIMENTATIE PUBLICA, SERVICII SI COMERT - MODIFICARE PUD aprobat
prin HCL NR. 206/07.2016, ART.6, ALBA IULIA, STR. TIMISULUI, NR. 13,
solicitant HATEGAN NICOLAE”,
Călin Hedviga: ”Beneficiarul, printr-un înscris, retrage de pe ordinea de zi
această documentație.”
Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
LOCUINTE SI GARAJ IN PENSIUNE TURISTICA CU EXTINDERE PE
ORIZONTALA, ALBA IULIA, B-DUL HOREA, NR.27, solicitant LIMBEAN
MONICA si LIMBEAN COSMIN IOAN”, conform planului de situatie anexat.
Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum şi raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Călin Hedviga: ”Pe strada Horea se propune un schimb de destinație din
locuință în pensiune turistică și cu o mică extindere la parter. Vă prezint propunerea.
Existentul este acesta iar extinderea se realizează doar pe bucata aceasta parter.
Volumetria pe care o propune este extinderea aici și reconversia funcțională.”
Sandu Cornel Stelian: ”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 19 voturi pentru și o abținere Vasile
Crișan.”
Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE A DOUA
LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. VALEA POPII, NR.5, solicitant
OROIAN GHEORGHE ADRIAN si OROIAN ANDREI DANIEL”, conform
planului de situatie anexat.
Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum şi raportul de

specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Călin Hedviga: ”Construire a doua locuință pe parcelă. Suntem în zona Valea
Popii lângă unitatea militară. Terenul este acesta. Există deja o locuință și se propune
încă una. E a doua locuință familială. Condiția a fost îndeplinită.”
Sandu Cornel Stelian: ”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 20 voturi pentru.”
Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ALESSANDRIA, FN,
solicitant MIREA IULIAN ILIE, MIREA LILIANA IRIMIE PETRU, IRIMIE
IRINA”, conform planului de situatie anexat, cu conditia prezentarii, pana la
autorizare, a parcelei aferente dezvoltarii strazii Alessandria, la care s-a modificat
categoria de folosinta in drum.
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.”
Călin Hedviga: ”În Alba Iulia - Micești deci, de la Kaufland spre Micești, în
zona mixtă a fost propusă o documentație pentru locuințe colective parter și trei etaje
pe zonă mixtă. Deși a fost avizată în comisie în octombrie anul trecut doar acum au
fost îndeplinite condițiile privind consultarea populației. Vă arăt un pic. Aceasta este
propunerea. V-aș ruga să avem în vedere o condiție, și anume: până la autorizare să fie
prezentată o parcelă distinctă pentru modernizarea străzii Alessandria. Este vorba de
această fâșie care necesită modernizare și schimbarea categoriei din arător în drum.”
Sandu Cornel Stelian: ”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 20 voturi pentru.”
Art.9: Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.2, art.3,
art.4, art.5, art.6, art.7 si art.8 perioada de valabilitate de 3 ani.
Călin Hedviga: ”Perioada de valabilitate.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot. Cine este pentru?”
„Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”

Art.10: Prelungeste termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Planul
Urbanistic de Detaliu „MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL 350/2012, art.7, LA
NUCLEUL CULTURAL, LATURA DE NORD A FORTIFICATIE DE TIP VAUBAN,
ALBA IULIA, CETATEA ISTORICA ALBA CAROLINA, solicitant ASOCIATIA
RYMA”, aprobat prin HCL NR. 129/04.2014, ART.13.
Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă proiectul precum şi raportul
de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Călin Hedviga: ”Este vorba de documentația de urbanism de la Ryma din
Cetatea istorică din zona fortificației și a șanțurilor. Se cere prelungirea termenului de
valabilitate în maniera în care a fost aprobat.”
Sandu Cornel Stelian: ”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 20 voturi pentru.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu
articolele. Cine este pentru?”
”Fiind supus la vot, proiectul împreună cu articolele a fost votat cu 20 voturi
pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 57/2017
19. Acordarea unui mandat special, în prealabil, reprezentantului legal în
Adunarea generală a Asociaţilor Salubris Alba pentru a vota modificarea/actualizarea
Statului Asociaţiei.
Se dă cuvântul domnului Mircea Petric 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."
Mircea Petric: ” Acordarea unui mandat special reprezentantului legal în
Adunarea generală a Asociaţilor Salubris Alba pentru a vota modificarea sau
actualizarea Statului Asociaţiei. Sunt câteva prevederi care vor fi votate în ședința
Salubris Alba și este necesar a se acorda un mandat special.”
Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la
vot. Cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri
Medrea Bogdan, Mircea Trifu.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 58/2017
20. Modificarea şi actualizarea Hotărârii nr. 205/2016 a Consiliului local privind
aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor
activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Alba, respectiv de
colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri
pentru aria de delegare a munciipiului Alba Iulia.
Se dă cuvântul domnului Mircea Petric 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."
Mircea Petric: ”Noi am aprobat prin Hotărârea nr. 205/2016 caiet de sarcini și
toată documentația. Dar au intervenit modificări legislative. Probabil că știți, ordonanța
31 cu taxa de mediu. Au intervenit modificări în anexe. Dacă domnii consilieri au vizionat
cd-ul care este anexă la proiect. Sunt vreo 270 de pagini.”
Mircea Trifu: ”Aș avea o întrebare vis a vis de faptul că proiectul acesta face
referire la HCL nr. 205/26. 07. 2016 și nu îl avem aici în față. Și aș vrea să știm când
expiră contractul care e sau nu e în momentul de față în derulare cu cei care fac
lucrările despre care se vorbește în proiect.”
Mircea Petric: ”Păi, tocmai că modificările aduse sunt cu referire la caietul de
sarcini. Este pentru a se lansa în Seap. Și, având în vedere că normele la Legea nr. 100
au apărut în decembrie, modificările sunt substanțiale pentru că prevede informații
privind tot județul. Sunt 78 de asociații. Se fac corecturile prin aprobare prin hotărâre
a fiecărui UAT, care vor ajunge la salubris și se va lansa în Seap.„
Mircea Trifu: ”Întrebarea mea era dacă în momentul de față mai e sau nu în
derulare contractul?”
Mircea Petric: ”Dar nu există contract.”
Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la
vot. Cine este pentru?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 59/2017
21. Aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului public de
deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Mircea Petrică 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."
Pocol Dorin: ”La acesta expiră contractul, nu e așa?”
Mircea Petrică: ”Da. Vreau să vă spun atâta, că regulamentul a fost aprobat în
ianuarie 2016. Din aceleași motive, legea achizițiilor nr. 100, apare documentația spre
aprobare acum.”
Mircea Trifu: ”Dragi colegi, domnule Primar! Referitor la punctul acesta vreau să
semnalez câteva chestiuni, care se pare că ar fi o practică oarecum. Nu întâmplător am
pus întrebarea la punctul anterior în care nu eram informat, neavând hotărârea din 2016 în
față, că efectiv nu există un contract. Dar în ceea ce privește această temă, acest contract,
după cum se știa de foarte mult timp expiră în luna martie, în câteva zile. Deci, practic,
datorită faptului că nu s-au derulat până în momentul de față acțiunile pe care le demarăm
azi, nu s-au pus în discuție, ne vom găsi în situația în care în următoarele luni de zile
Alba-Iulia, municipiul Alba-Iulia nu va mai avea un contract pentru deratizare cu o firmă
specializată. Știți cu toții că treaba aceasta o să dureze. Se poate să fie o licitație. Vor fi
contestații. Și vreau să semnalez chestiunea aceasta. De ce ca și o practică? Pentru că,
săptămânile trecute ați văzut și dumneavoastră în presă scandalul cu panourile de
publicitate, care contract a expirat în urmă cu un an și jumătate. Și cu toate acestea, nici în
momentul de față și domnul Pleșa și domnul Paul Voicu …”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Vorbiți la subiect, că vă trece timpul!”
Mircea Trifu: ”Da. La subiect. Ok. Și vă promit că este și ultima mea interpelare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Acum discutați despre panouri!”
Mircea Trifu: ”Da. Pentru că e o situație foarte gravă. Pentru că a trecut un an și
jumătate și mi-e teamă că și în situația aceasta, datorită acestui mod de lucru, și nu vreau
să acuz pe nimeni, s-a ajuns în situația în care discutăm despre o licitație pe un contract
care se întrerupe peste câteva zile. Și, pentru că am studiat contractul respectiv, totodată
vreau să vă semnalez o situație extrem de gravă pentru că e încă în derulare contractul, o
situație extrem de gravă care s-a întâmplat în 2015 într-o ședință de consiliu. Am avut o
discuție și cu domnul Mihai Pripon și am semnalat și dânsului, ședință în care se
majorează tarifele pentru societatea respectivă, deși conform contractuluinu s-ar fi putut
face această majorare decât pentru motive de inflație. Și am luat aici contractul și o să vă
citesc exact din procesul verbal ca să vedeți și dumneavoastră. Așa cum spunea și domnul
Primar, și chiar mi-am propus să îl citez, și a spus foarte acum o jumătate de oră că dacă
avem o soluție să venim cu soluția nu să împingem pe alții să facă ceva ce nu știm cum se
face. Vreau să vă spun că în acea ședință de consiliu tocmai asta s-a întâmplat. Aparatul de
specialitate v-a înștiințat pe dumneavoastră, Consiliul local, cum că, și citez: ”Ileana
Krisbai: Am discutat proiectul și în comisie. ” Vreau să vă spun că în această dimineață
domnul Paraschiv, directorul acestei instituții mi-a confirmat și o să îmi confirme nu
numai verbal dar și în scris, o să primiți înștiințare că nu s-a cerut acest punct ANRSCului. Și mai mult decât atât, studiind regulamentul nciciunde nu este precizată această
motivație de scumpire a prețului. Ca urmare, această informare greșită a consilierilor, vă
aduc la cunoștință faptul că de foarte multe ori, deși unii m-ați criticat că discut prea mult
și vă plictisesc, sunt aduse informații pe care nu le verificăm. A fost votată această

majorare de prețuri. Nu mai mult și nici mai puțin, pe anumite segmente există creșteri de
prețuri și de 140%. Pentru zone demolate și neconstruite 137% creșteri de preț.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Acum discutăm proiectul nr. 21!”
Mircea Trifu: ”Acum, ca să închei, țin să precizez ca urmare a acestor informații pe
care le-am făcut, ONG-ul pe care îl conduc o să demareze în instanță mai multe acțiuni
vis a vis de acest contract care este încă în derulare și vă cer să fiți foarte atenți vis a vis de
aceste chestiuni, când discutăm de contracte care se încheie și urmează să se facă licitații.
Pentru că noi funcționăm în baza Legii nr. 215 și înainte de orice altă portiță și orice altă
lege pe care am avea-o la dispoziție suntem obligați să cheltuim banul public cu maximă
responsabilitate și în interesul cetățeanului. Interesul cetățeanului este definit de lege și nu
intru în interes ca ca să vi-l explic. Vă mulțumesc!”
Mircea Petric: ”Domnule consilier! Vreau să vă răspund eu. Dumneavoastră, întradevăr ați consultat HCL nr. 283 privind modificarea unor prețuri dar nu ați consultat
raportul de specialitate și documentele anexate. Odată, nu știu dacă Ministerul sănătății nu
este un organ abilitat care să ne spună ce trebuie să facem. Și vreau să vă redau din
adresa Ministerului Sănătății prin care este vorba de șobolani. Șobolanii și-au creat
imunitatea și a trebuit dublată substanța activă. Operatorul nu putea face asta pe banii lui.
E vorba de la 200 de grame la 500 de grame. Și dacă ați consultat raportul de specialitate
este explicitat. Este fișa de fundamentare a prețului depusă de Coral Impex. Avem aviz
ANRSC.”
Sandu Cornel Stelian: ”Mai discutați după ședință dacă aveți neclarități pe tema
aceasta. Noi suntem acum la punctul 21.”
Mircea Hava: ”Numai un pic pentru că acuzele sunt grave. Vă rog frumos să faceți
copie să dați la domnul consilier sau la domnii consilieri și la presă avizul ANRSC-ului de
la București, pentru că noi de acolo cerem și toate documentele. Pentru că știu că atunci
eu am fost cel care m-am sesizat și am spus: domnule, nu putem să ieșim dintr-un
contract! Însă, pentru a avea eficiență trebuia dată mai multă ”otravă” la animalele
acestea. Asta a fost. Și toată lumea a înțeles. În fine. Una e una și alta e alta! Și încă odată
se demonstrează că ne place să arătăm cu degetul! Spor la judecată!”
Pleșa Gabriel: ”Dacă îmi permiteți! Nu fiți atât de îngrijorat, domnule consilier!
Serviciul nu se întrerupe pe durata procedurilor. Doi la mână. Vă văd că veniți, nu știu, vă
ridicați în picioare! Eu știu că vreți să impresionați! Dar veniți total neinformat sau
trunchiat! Prezentați niște situații trunchiate! Poate era foarte onorabil din partea
dumneavoastră să spuneți că înainte de ședință ați înregistrat azi o cerere, să vă dăm de
urgență facturile Primăriei Alba-Iulia către Coral din anul 2015 - 2016. Ei, vă informez că
noi nu facturăm! Ei ne facturează nouă! Noi plătim! Dar asta nu ați mai spus-o! Așa vă
faceți dumneavoastră temele! Trunchiat, ca să încercați să aruncați cu noroi acolo unde
credeți că puteți! Nu veți reuși și o să se demonstreze lucrul acesta! Și aș vrea să vă
prezentați scuze publice, dacă sunteți un gentleman. Vă fac această provocare morală.
Mulțumesc!”
Mircea Trifu: ”Acum vă rog să îmi dați dreptul la replică. Deci, domnul Pleșa! Eu
punctul acesta de la dumneavoastră l-am mai auzit la fiecare proiect inițiat de mine. Parcă
e o bandă care merge și de fiecare dată îmi reproșați.”
Pleșa Gabriel: ”Cred că e doar în mintea dumneavoastră banda!”

Mircea Trifu: ”Vă rog să mă lăsați să termin ideea și dreptul la replică! De fiecare
dată îmi reproșați mie și altor colegi ba că nu ne facem temele, ba că nu ne facem bine
demersurile către Primărie! Dar încă odată! Ca de fiecare dată vă eschivați de la răspunsul
principal, la fel și cu panourile, în care un an și jumătate a trecut de la momentul expirării
contractului.”
Pleșa Gabriel: ”Așa și cu panourile ce? Nu înțeleg!”
Mircea Trifu: ”Păi, dumneavoastră erați obligat cu panourile publicitare să faceți
licitație acum un an și jumătate!”
Pleșa Gabriel: ”Nu e adevărat! Era un contract pe zece ani care s-a încheiat atunci!
Nu mai preyentați, domnule, trunchiat! Nu are rost să vă ascultăm! Mințiți în mod
public!”
Mircea Trifu: ”Nu e adevărat! Dumneavoastră mințiți!”
Pleșa Gabriel: ”Nu e adevărat și eu cred că nu face obiectul acestei discuții!”
Mircea Trifu: ”Ba da! Uitați că mă întrerupe!”
Sandu Cornel Stelian: ”Vă dau avertisment!”
Mircea Trifu: ”Tot mie îmi dați? Extraordinar!”
Pocol Dorin: ”Nu vă supărați! Dacă ați dat 30 de minute și el este independent. Are
30 de minute.”
Sandu Cornel Stelian: ”El are un minut și jumătate și l-am lăsat patru minute și
jumătate să vorbească! Deci, nu l-am oprit!”
Mircea Trifu: ”Vreau să dau dreptul la replică, domnule președinte! M-a făcut
mincinos și nu mi se dă voie să răspund! Domnul Pleșa, vă rog să ne spuneți de ce!”
Pleșa Gabriel: ”Nu vă răspund la nici o întrebare. Puteți să o spuneți cum vreți și vă
răspund.”
Pocol Dorin: ”Vreau să fac o precizare. La punctul 21 votăm caietul de sarcini și
contractul cadru, nicidecum nu votăm prelungirea contractului cu Coral sau x, y. Am vrut
să subliniez.”
Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la
vot. Cine este pentru?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru, un vot împotrivă
Bumbu Nicolae şi 6 abţineri Vasile Crişan, Mircea Trifu, Medrea Bogdan, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Jidveian Ovidiu Viorel.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 60/2017
22. Acceptarea donaţiei unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada
George Sand
Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza 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."

Aurica Groza: ”Este vorba de strada George Sand. Proprietarii doresc să o doneze.”
Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la
vot. Cine este pentru?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 61/2017
23. Parcelarea şi înscrierea dreptului de proprietatea municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Liceului
Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Aurica Groza: ”Este o parcelare și înscriere pe municipiu.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere Pocol
Dorin. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 62/2017

24. Atribuirea în proprietate a terenului aferent caselor particulare
conform art.36 din Legea nr.18/1991
Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare
din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Aurica Groza: ”Propunere de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor
particulare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 63/2017
25. Atribuirea dreptului de proprietate
a solicitanţilor, proprietari ai
apartamentelor, terenul aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţii
Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre și

raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare
din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Aurica Groza: ”Aici este atribuire la cota de teren aferent apartamentelor.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 64/2017
26. Parcelarea, introducerea în circuitul civil şi înscrierea dreptului de
proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia, B-dul Revoluţiei, FN
Se dă cuvântul doamnei Aurica Grozacare prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare
din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Aurica Groza: ”La proiectul nr. 26 este vorba tot de o parcelare pe bulevardul
Revoluției în vederea alinierii la stradă.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere Pocol
Dorin. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 65/2017
27. Expertiza tehnică judiciară – completare- efectuată în Dosar nr.
3725/176/2014 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 66/2017
28. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire pentru Sediul
Tribunalului Alba
Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Aurica Groza: ”Este o prelungire de termen pentru construire sediu de Tribunal
Alba la solicitarea dânșilor începând cu 28. 04. 2017.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 67/2017
29. Acceptarea donaţiei unor imobile (terenuri) situate în Alab Iulia, Calea
Moţilor, nr. 126
Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Aurica Groza: ”Este vorba de o donație pe Calea Moților, nr. 128.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 68/2017
30. Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere
nr.60.393/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia şi ASOCIAŢIA NONGUVERNAMENTALĂ MARIA BEATRICE
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Mihai Pripon: ”Între noi și Asociația Maria Beatrice a fost încheiat un contract
de asociere în care noi am pus niște spații aflate la demisolul Căminului pentru
persoane vârstnice la dispoziția acestei asociații. Iar această asociație a dezvoltat în
aceste spații centru de recuperare pentru copii cu diverse dizabilități. Deoarece
activitatea acestei asociații s-a diversificat iar numărul beneficiarilor serviciilor
prestate de asociație a crescut, se impune majorarea suprafeței spațiilor pe care le
transmitem către această asociație pentru a-și putea desfășura activitatea în bune
condiții. Acesta a fost primul punct. Și al doilea punct. Având în vedere că mai sunt
vreo trei ani și ceva din contract, vă propunem să fiți de acord ca termenul contractului
să fie de 10 ani de la data semnării prezentului act adițional de către părțile
contractante.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 69/2017
31. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune
nr.101.664/2015 încheiat între municipiul Alba Iulia și S.C.PRECIOSA TEAM
S.R.L.
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Părăsește sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel.
Mihai Pripon: ”Este vorba de o societate care a câștigat o licitație pentru spațiul
din Șanțurile Cetății.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 70/2017
32. Transmiterea în folosință gratuită către Consiliul Județean Alba a unui spațiu
situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda

Bastionului Sf.Elisabetha(spațiul nr.5 cu indicativul M6C2).
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Mihai Pripon: ”Este vorba de spațiul din Șanțurile Cetății dat în folosință
Consiliului Județean Alba și cu această ocazie, odată cu aprobarea acestei hotărâri va
înceta aplicabilitatea Hotărârii nr. 142/2015 care reglementa concesionarea acestui
spațiu.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 71/2017
33. Aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase
pe picior pentru anul 2017 şi repartizarea către populaţie şi agenţi economici
Se dă cuvântul domnului Emil Popon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Emil Popon: ”În fiecare an se modifică legislația la ocolul silvic și se
completează, se adăugește și trebuie să fim de acord cu aprobarea metodologiei de
calcul la prețul de referință. Eu am pus în documente acolo prețul în regii autonome,
prețul la ocoalele silvice învecinate precum și bugetul de venituri și cheltuieli pe care
l-a făcut ocolul silvic care administrează în cea mai mare parte a pădurii. La comisie a
intervenit o modificare. Comisia a propus 700 pentru populație și 250 pentru agenții
economici. La preț dacă îmi permiteți. La 900 cât am propus eu, oricum este peste
prețul de referință al vecinilor. Am zis să luăm la 100 de lei, pentru că dând la
populație cantitatea aceasta mare suntem obligați să îl fasonăm la cioată. Asta
înseamnă o firmă autorizată care să îl taie la cioată, conform reglementărilor și
securității muncii. Și atunci, mai ia 10 lei la metru. Să nu plătim noi acești 10 lei, să fie
incluși în prețul care va acoperi cheltuiala.”
Revine în sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel.
Mircea Trifu: ”Asta vroiam să spun de fapt. Că solicitarea aceasta a populației
față de lemnul public, pădurea Primăriei e foarte mare și cred că ar fi bine să aveți în

vedere mai bine chestiunea aceasta decât partea cu agenții economici care, până la
urmă iau lemnul și îl vând tot la oameni.”
Pleșa Gabriel: ”Dacă îmi permiteți. Am modificat odată la 700 de la 500 pentru
populație. Dar cei care se ocupă și agenții aceștia fac tot distribuții. Și atunci, am zis
că e tot în ajutorul oamenilor pentru că le duce acasă. Deci, se dă și posibilitatea
aceasta. Dacă nu, putem modifica.”
Mircea Trifu: ”Domnule viceprimar! Eu vă spun din experiență propie ca să nu
zică domnul Paul Voicu că disut probleme personale.”
Pleșa Gabriel: ”Oricum, vreau să vă spun că anul trecut cererea a fost dublă
decât am putut noi exploata. Dar nu ne lasă să exploatăm decât atât.”
Mircea Hava: ”Acum, exploatarea se face după regulile silvice pe care nu avem
decât să le comentăm sau nu. Există o lege. Acum, faptul că crește foarte mult
”dorința” populației de a folosi lemne de foc, o știți prea bine. Pentru că ajungi să nu
mai ai leafă ca să îți plătești gazul. Vă spun un lucru. Consumul și încălzitul cu lemne
a crescut foarte mul, mai ales în cartierele rezidențiale. Și sunt momente, și asta ar
trebui noi să vedem ce să facem prin metode de urbanism, că nu mai poți să deschizi
un geam de fum. Și asta și datorită modului în care se fac aceste coșuri care nu
respectă o înălțime care ar trebui respectată. Și celor care au coșuri va trebui să le
impunem chestiunea aceasta.
Ce preconizez să vă propun? Aștept cererea de la sebeș. Sebeșul dorește să se
unească cu noi și să facem un ocol. Pentru că noi avem pădure și la Oarda și la Cioara,
Limba. Plătim la Romsilva. Nu avem ce face. Cu Sebeșul o să avem și un regulament
în ceea ce privește exploatarea masei lemnoase.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect cu amendamentul propus de
comisie?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 72/2017

34. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.7985/2007
încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi AF Ștef Ioan
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Mihai Pripon: ”Este vorba de spațiul situat sub Primăria municipiului, ca să
spun așa, în spatele halei agroalimentare, care a fost închiriat prin licitație publică.
Termenul contractului se apropie de sfârșit.”
Pocol Dorin: ”Ce e acolo?”

Paul Voicu: ”Croitorie.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 73/2017
Mircea Trifu: ”Numai puțin! Că treceți așa foarte repede și efectiv votați da,
nu!”
Sandu Cornel Stelian: ”S-a votat!”
Mircea Trifu: ”S-a votat dar nu s-a specificat. A fost un amendament. La
proiectul cu pădurea. Care variantă s-a votat?”
Sandu Cornel Stelian: ”Cum s-a stabilit în comisie s-a votat. cu amendament.”
35. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, ap.4
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 74/2017
36. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.35
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 75/2017
37. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.20
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 76/2017
38. Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia, str.Liceului, nr.8
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Mihai Pripon: ”Dacă vă amintiți! În ședința de data trecută au fost introduse trei
astfel de proiecte cu situații asemănătoare pentru trei vecini. Spre surprinderea mea,
când mi s-au comunicat hotărârile, am observat că două au trecut și una nu a trecut de
dumneavoastră. Și, având în vedere faptul că situațiile sunt asemănătoare și că oamenii
sunt vecini acolo, vă propun să rediscutăm din nou acest proiect.”
Mihaela Petcu: ”Nu s-a întrunit numărul de voturi necesar.”
Mihai Pripon: ”Este vorba de un teren în suprafață de 60 mp care este parțial
ocupat de construcția proprietate a omului, restul fiind căile de acces la această
proprietate. Prețul minim va fi de 2160 euro plus TVA.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri Pocol
Dorin, Vasile Crișan. ”
S-a adoptat Hotărârea nr. 77/2017
42. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Serviciului Social de Zi Centrului de Resurse INTERVIN
aprobat prin Hotărârea nr. 384/2016 a Consiliului local.

Se dă cuvântul domnului Roșu Dorin care prezintă proiectul de hotărâre precum
şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Jidveian Ovidiu Viorel care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Roșu Dorin: ” Aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Serviciului Social de Zi Centrului de Resurse INTERVIN aprobat prin
Hotărârea nr. 384 /2016 a Consiliului local conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este
pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 80/2017
39. Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local
al municipiului Alba Iulia în perioada martie – mai 2017
Se dă cuvântul doamnei Georgeta Rânghet care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Jidveian Ovidiu Viorel care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică
şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Popa Pavel: ”Propun ca președinte de ședință pentru următoarele trei luni de zile
să fie doamna Rodica Andronescu.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul cu
propunerea făcută. Cine este pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere Rodica
Andronescu.”
S-a adoptat Hotărârea 81/2017

II. Diverse
1. Pocol Dorin: ”Vă rog să îmi permiteți să fac o singură remarcă. Într-un fel
are dreptate domnul consilier. V-aș ruga, pentru că toți avem dreptul să ne spunem
părerea și nu numai să votăm la comandă. Corect? Are dreptul să spună oricine

părerea lui. Și nu numai să jignim și să facem mișto.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar cine a zis că nu are dreptul!”
2. Mircea Trifu: ”Am vrut doar să fac precizarea aceasta vis a vis de discuția
anterioară. Vreau doar să vă citesc din procesul verbal al acelei ședințe o singură
propoziție ca să înțelegeți că eu vreau să fac într-adevăr ceva constructiv. Și nu îmi
convine nici mie și nici unuia de aici să fie jignit cum că, căutăm prin rahat sau nu
știu ce facem. Uitați! În procesul verbal al ședinței din 2015 scrie negru pe alb: ”am
cerut un punct de vedere al ANRSC-ului care ne-a dat răspunsul”. Au prezentat cei de
la Coral răspunsul, ceea ce este încă o dovadă că noi nu am cerut un aviz de la
ANRSC, așa cum prevedea legea. Ci au cerut cei de la Coral. adică, beneficiarul
acestui contract, partenerul nostru care era normal interesat să mărească prețul. Despre
ce este vorba, dragi colegi? Deci, eu nu încerc să caut în contracte mai vechi și nu vă
ascund faptul că aceste chestiuni la fel ca și altele pe care vi le aduc mi-au fost
sesizate de către oamenii din domeniu care sunt nemulțumiți că nu au fost înștiințați
despre această licitație cu luni înainte, deși se știa de terminarea contractului. Și de
aceea am invocat cu domnul paul Voicu și am făcut aluzie la întâmplarea din ședința
de comisie. Mă rog, licitație care s-a produs cu panourile publicitare întrucât știți și
dumneavoastră ce cacialma. Domnul Pripon dacă e aici deja ne poate confirma că
toată licitația a fost o cacialma și că practic, din toate cele 20 de panouri de abia dacă
două sau trei au fost confirmate. Tot ca urmare a unui contract făcut acum 10 ani și în
2016 trebuia găsită o soluție, trebuia modificat, trebuia trecut la o licitație, ceea ce mi
se pare că e în beneficiul Primăriei. Pentru că, dacă noi făceam licitația acum un an și
jumătate, când se termina contractul, se încasau niște sume de bani consistente pentru
primărie. Am citit în presă că pentru parcarea de la Roberta avem un profit de 10 mii
de euro pe an, să zic așa, atunci de la panourile publicitare s-ar fiputut obține un profit
de 10 mii de euro pe lună pentru primărie. Ca să nu spun de intenția mea pe care am
comunicat-o deja domnului Pripon și colegilor consilieri, intenționez să vă rog să îmi
dați sprijinul să facem un proiect în așa fel încât această oportunitate cu panourile
publicitare să aducă bani Primăriei în primul rând. Pentru că noi trebuie să respectăm
interesul municipiului și nu a altor firme. Și veți regăsi peste câțiva ani, și pe mine m-a
indignat mizeria citită în presă și acuzațiile care s-au adus vis a vis de unii colegi care
mă jignesc. Pentru că suntem o echipă. Nu e firesc ca anumiți proprietari, și sigur că
domnul Primar, de bună credință încearcă să facă pentru oraș, pentru firmele din oraș.
Și după aceea tu te gândești: hai să încercăm firmele din oraș că ele angajează
albaiulieni, îi aduci în contracte și după zece ani te scuipă și te aruncă cu noroi.
Aruncă cu noroi în tine în ziar. asta s-a întâmplat și cu panourile în presă. Și o să
vedeți că toți partenerii aceștia pe care dumneavoastră îi aveți acum și cu care insistați
să faceți contracte, o să vă treziți peste 2-3 ani că vă înjură și ei. Nu o să fie exclus că
peste câțiva ani, și poate greșesc eu, cel de la STP la care am văzut, dar să nu ne
trezim efectiv peste câțiva ani și cu omul acela că vine și aruncă cu noroi în cei care
azi îl sprijină.”
Pocol Dorin: ”Și face și plângere la DNA!”

3. Mircea Hava: ”Acum o să trec la ceva care sută la sută nu vă bucură pe nici
unul. Vineri o să vă rog să veniți la o ședință extraordinară. Nu putem azi pentru că
trebuie să respectăm niște termene. Este vorba de gunoaie. Am aici dacă vreți. Dar nu
are rost sp vi-l trimit. Este totală lipsă de responsabilitate și poziție de ce vreți
dumneavoastră, nu a consiliului Județean Sibiu ci a Mediului de acolo, a Agenției de
Mediu care nu mai dă nici un aviz de a se duce de la Alba acolo. Noi avem o
rezolvare pe care o aveam demult. Credeam că suntem oameni. Văd că nu suntem nici
vecini, nici oameni. La Sibiu, la Tracon, firma care este o firmă privată mai
construieşte încă, mai are vreo patru sau cinci de făcut, pe care şi le vor face. Aveam
preţul cel mai bun de depunere din ţară. 80 de lei sau cât era pe ţară pe când la Arad
este 100 şi ceva de euro. Soluţia noastră este să ducem în altă parte. E bine să vă
cheme joi în comisie să vedeţi preţul, pentru că nu avem ce face. Am intrat în această
nenorocire total nevinovaţi. Lumea îl înjură pe cel care se oboseşte şi face loby. Mai
mult decât atâta loby nu am putut să fac. Deci, Consiliul Judeţean ok, Asociaţia Adi cu
toţi primarii de acolo ok, însă Mediul nu vrea. Nu ştiu de ce nu vrea. Ayi am primit de
dimineaţă de vreo două ore. O să încerc să vorbesc cu Ministerul Mediului. În judeţ nu
are unde să-şi ducă gunoaiele. Pentru că cineva nu dă o ţidulă. Fără hârtia aceea pe
care trebuie să o dea Mediul nimeni nu are curajul să ducă, nici să depună. Traconul
care este o firmă privată! Tot soiul de poveşti. Urmăriţi presa din Sibiu. În momentul
în care noi nu vom mai fi acolo, Traconul o să vedeţi că se închide. Pentru că nu are
cum să îşi acopere costurile. Vă rog să veniţi la şedinţă pentru că este o problemă.”
Mircea Trifu: „O mică întrebare vis a vis de problema aceasta. Este curent
electric acolo?”
Pocol Dorin: „Nu este curent?”
Mircea Hava: „Deci, nu este nici o problemă că nu este curent. Ea este gata.
Problema este să se liciteze. Până câd se termină licitaţia se poate face acolo centrală
atomo electrică nucleară.”

4. Călin Hedviga: „Avem o adresă cu nr. 9982/02. 02. 2017 de la Prefectură
care este adresată Consiliului local. Adresa se referă la o petiţie a locuitorilor de pe
strada Tache Ionescu, ca urmare a aviyării unei documentaţii de urbanism de
refuncţionalizare a yonei cimitirul municipal. Eu v-am făcut un raport de informare ca
să vă aduc aminte despre ce era vorba. Era vorba despre documentaţia aflată între
Tache Ionescu şi Viilor, unde municipiul Alba-Iulia propune dezvoltarea parcajelor şi
realizarea unui spaţiu funcţional care să deservească cimitirul. Acum, petiţia are în
vedere 19 cetăţeni, toţi care locuiesc pe Tache Ionescu şi care îşi exprimă dezacordul
pentru această iniţiativă a municipiului Alba-Iulia. Mai mult decât atât, prin petiţie se
solicită anularea hotărârii. Pe lângă tot felul de insinuări făcute vis a vis de legalitatea
promovării, eu trebuie să vă spun că reglementarea urbanistică din acea zonă prevede
o yonă mixtă care ne-a permis să avizăm această documentaţie. Şi repet. Nu e
aprobată. E doar avizată. În etapa de consultare a populaţiei pe care am iniţiat-o,
înafară de dezacordul domnilor cetăţeni din municipiul Alba-Iulia, nu a înregistrat alte

dezacorduri vis a vis de această iniţiativă. Vă rog să mă întrebaţi.”
Paul Voicu: „Am o întrebare pentru dumneavoastră. S-a terminat consultarea
populaţiei ca durată?”
Călin Hedviga: „Am avut două etape. Una premergătoare şi alta care urmează să
se definitiveze în curând.”
Paul Voicu: „Deci, încă nu e gata.”
Călin Hedviga: „Nu e chiar gata.”
Paul Voicu: „Să mai aşteptăm până atunci.”
Sandu Cornel Stelian: „Să vedem ce se întâmplă.”
Pocol Dorin: „De moment ce sunt 19 împotrivă, vreţi să îi eludaţi?”
Sandu Cornel Stelian: „Nu.”
Călin Hedviga: „Deci, aceasta este documentaţia. Eu vă aduc aminte despre ea.”
Pocol Dorin: „Nu. Eu am zis că sunt şi în alte locuri şi creăm tot felul de
precedente. Deci, trebuie să fim un pic atenţi.”
Pleşa Gabriel: „Dar ar fi bine să precizaţi. Acolo sunt 19. Dar din cinci familii.
Sunt trecuţi acolo copii, nevastă. De aceea sunt mulţi.”
Călin Hedviga: „Mai mult decât atât, avem aici un reprezentant. Poate ar trebui
să îi dăm cuvântul.”
Domnul Lazăr: „Aş vrea să fac şi eu câteva precizări pe lângă ceea ce a spus
doamna şefă de serviciu. Mai sunt şi cele două parohii ortodoxe Maier 1 şi Maier 2
care nu achesează la construirea acestei săli. Aceasta este o chestiune care reprezintă
parohiile respective. Când spun parohie mă refer la totalitatea persoanelor din
parohiile respective, nicidecum la o chestiune strictă, abstractă.”
Sandu Cornel Stelian: „S-a făcut consultarea populaţiei din parohie?”
Domnul Lazăr: „Reprezentanţii parohiilor. Preoţii din parohii.”
Mircea Hava: „Vreau să vă spun o treabă. Nu este chestiunea că va fi sau nu va
fi. Dar gândiţi-vă că aici vorbiţi cu oameni inteligenţi. Vă rog frumos! Chestia aceasta
cu parohia, cu reprezenanţii este atât de trasă de păr! Şi, domnule! Popa e popă! Să dea
acolo cu cădelniţa! Să îşi vadă de treabă! Vă spun: nu! Dumneavoastră aveţi tot
dreptul să faceţi chestia aceasta. De aceea v-am spus: nu veniţi cu parohiile. A rămas în
stand by pentru că mai trebuie să discutăm o grămadă. Era o necesitate pe care a văzuto lumea că ar trebui să fie acolo.”
Domnul Lazăr: „Care e lumea aceasta, domnule Primar? Haideţi să o luăm aşa,
că dumneavoastră ne reproşaţi nouă că ne-am opus!”
Mircea Hava: „V-am reproşat? Eu?”
Domnul Lazăr: „Aşa văd că se zice. Noi suntem cei care beneficiem, cu
ghilimelele de rigoare, de toate aceste pocinoguri, să nu le spun altfel!”
Mircea Hava: „Care pocinoguri?”
Domnul Lazăr: „E vorba de traficul care se face acolo! E vorba de disconfortul
vieţii de zi cu zi!”
Mircea Hava: „Mutăm cimitirul!”
Domnul Lazăr: „Poftim?”
Mircea Hava: „Mutăm cimitirul!”
Domnul Lazăr: „Nu mutăm nici un cimitir!”

Mircea Hava: „Atunci nu mai murim!”
Domnul Lazăr: „Există extinderea pe o mică limbă de pământ a unor activităţi
atât de intense!”
Mircea Hava: „O să găsim o soluţie. Noi am discutat. Vom face o parcare acolo
ca să mai descongestionăm aleile. Cred că se parchează şi în poartă.”
Domnul Lazăr: „Eu chiar mă bucur că parchează în poartă. Pentru că e o stradă
cu sens unic, nu este nici un indicator de restricţie oprire sau staţionare interzisă. Şi
oamenii au tot acest drept. Dar extinderea acestei parcări cu 20 de locuri care nu
rezolvă problema sub nici un aspect şi a deteriorării totale a spaţiului verde care are
această reglementare în lege, mi se pare de-a dreptul neavenită. Şi de aceea am
protestat şi protestăm în continuare.”
Mircea Trifu: ”Vreau să spun și eu ceva. Nu intru în latura aceasta chiar dacă și
eu susțin problema oamenilor, că până la urmă ei locuiesc acolo. Dar nu despre asta
vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre modul acesta în care noi, din nou facem un
management în favoarea proprietății Primăriei municipiului Alba-Iulia. Adică, terenul
în loc să fie valorificat la maxim, venim noi și găsim soluția aceasta să facem pe
cheltuiala Primăriei, bănuiesc, care, bineînțeles că în urma PUD-ului valoarea
terenului crește foarte mult, se face o clădire de care beneficiază cu siguranță doar un
operator care este acolo în zonă. Deci, cumva sună a dedicație, ca să nu mă exprim
altfel. Că pe mine, ca și consilier local cât și pe dumneavoastră trebuie să vă intereseze
cum am putea noi ca municipiu să avem un beneficiu. Părerea mea este că s-ar putea
face chiar o licitație acolo. Cred că ar trebui găsită o formulă ca veniturile să fie cât
mai mari pentru Primărie dacă tot se ajunge la hotărârea aceasta să se facă și oamenii
nu se vor putea opune.”
Mircea Hava: ”Nu se poate face acolo fără licitație. Și asta nu are rost să o
discutăm. Dacă se va face! Pentru că avem multe de discutat cu oamenii din zonă! Să
găsim altă soluție! Ideea a fost legată de ceea ce înseamnă serviciu și vedeți ceea ce
este acolo! Este o nebunie! Că arată mult mai bine decât oricare alt cimitir. Asta este
cu totul altă discuție. Sper ca cele două capele care s-au făcut acolo în cimitirul
ortodox să intre în funcțiune cu serviciile și cu prețurile corecte pentru oameni. Pentru
ca să știți că la ora aceasta toată informația este că lumea care are nefericitul
eveniment în familie și îi duc acolo și de acolo sunt luați cu mașina și duși în cimitirele
celelalte. Pe mine mă interesează serviciul acesta. Mie mi-a dat dumnezeu anul trecut
de două ori și știu ce nebunie înseamnă. Și măcar când se duce unul către dumnezeu să
se ducă în condiții corecte. Aceasta este problema. Trebuie să găsim o soluție. Nu este
obligatoriu să mergem pe soluția care a fost avizată. Iar ceea ce se face acolo, dacă se
va vinde ceva, numai și numai prin licitație.”
Domnul Lazăr: ”Numai puțin! Doamna director a spus că s-au făcut insinuări.
Nu s-au făcut insinuări.”
Mircea Hava: ”Nu, nu! Acum toată lumea este nervoasă. Lăsați că vom discuta
în continuare. Noi trebuie să facem ceva. Poate vom cumpăra o casă! Nu știu ce!
Trebuie să facem ceva! Pe nimeni nu îl interesează că mâine trebuie să facem
crematoriu poate, doamne nu mă lăsa, că nu e datina noastră!Când ești în fața faptului
împlinit să vezi că nu găsești dacă nu ai fost deștept să îți iei cu 10 ani înainte cu 170

de lei cel mai ieftin loc. Noi nu facem bani din chestia aceasta. am fi ultimii nesimțiți
să facem bani din durerea aceasta. Dacă am putea să dăm serviciul gratuit, măcar
odată în viață la oameni.”
Pocol Dorin: ”Domnule Primar! Discuția verde în față este în felul următor: că
este cu dedicație pentru Bogdan ca să își facă niște bani contra unei concesiuni
modice! Acestea sunt discuțiile care se aud! V-am spus ca să știți!”
Mircea Hava: ”Dacă discuția e că cineva zice ceva, e problema lui! Hai să
vedem ce se întâmplă până la capăt!”
5. Sandu Cornel Stelian: ”Următorul punct la diverse este raportul de activitate
al doamnei consilier local Moldovan Angela.”
6. Sandu Cornel Stelian: ”Mai aveți în dosare raportul de deplasare cu nr.
17089/2017 al domnului Primar Mircea Hava la Viena - Austria.”
Sandu Cornel Stelian: ”Alte discuții dacă mai aveți? Nu sunt, aşadar declar
şedinţa de azi închisă.”
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