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Încheiat azi   28 noiembrie  2016,  în cadrul  şedinţei   ordinare  a Consiliului
Local al municipiului  Alba-Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  1813/2016  a  Primarului
municipiului  Alba-Iulia.

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice.
Marcel Jeler: „Vă supun aprobării procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă

aveți obiecții de făcut pe marginea lui?  Dacă nu aveți, supun la vot. Cine este pentru
aprobare?”

”Fiind supuse la vot, acestea au fost votate cu 18  voturi pentru.”
Marcel Jeler: ”Dau cuvântul domnului președinte ales Pleșa Gabriel.”
Pleşa Gabriel: ”Bună ziua. Sărut mâna. La ședință  sunt prezenți un număr de 18

consilieri.  Lipsește domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel, Popescu Marius Ciprian,
Mircea Trifu.  Domnul Popescu Marius Ciprian  și domnul Mircea Trifu au anunțat că
nu participă la ședință. Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.”

Marcel  Jeler:  „Domnilor  consilieri,  doresc  să  precizez  faptul  că,  la  lucrările
şedinţei noastre  participă:  domnul Primar Mircea Hava, d-na Teofila  Țîr - director
economic,  doamna  Georgeta  Rânghet  -  șef  Serviciu  administrație  publică  locală,
juridic,  contencios,  autoritate  tutelară,  d-na  Aurica  Groza  –  şef  Serviciu  public
comunitar  pentru  cadastru  şi  agricultură,  domnul  Ioan  Inurean  -  șef  Serviciul
administrarea patrimoniului local,   doamna Delia Cristescu –  director  Direcţia de
asistenţă socială, doamna Silvia Moldovan - director tehnic,    d-na Mihaela Petcu -
consilier Serviciu administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară,
doamna  Andreea  Giurgiu  –  inspector  Centrul  European  de  Tineret  Euro  26  și
Învățământ,   doamna  Călin  Hedviga   -  arhitect  șef,  doamna  Crina  Dumitrescu  -
director Direcția Programe, precum şi presa."

Pleșa Gabriel: "Supun  aprobării modalitatea de vot pe care o vom avea pentru
această şedinţă.  Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de mână. Cine este
pentru?"

"Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  18  voturi pentru."
Pleșa Gabriel: "Pe ordinea de zi avem  34  proiecte  de hotărâri. Suplimentar au

fost introduse 3  proiecte:
35. Proiect de hotărâre  privind aprobarea suspendării implementării sistemului

de colectare separată pe patru fracții : hartie, mase plastice, metale și sticlă.
36.  Proiect  de  hotărâre  privind aderarea  Municipiului  Alba  Iulia  în  cadrul

proiectului  „Novel  roles  of  regional  and  LOcal  authorities  in  supporting  energy
consumers’ behaviour  change  towards  a  low  CARBOn  economy”  ,   –  Acronim
LOCARBO (Modalități inovatoare prin care autoritățile regionale și locale să susțină



schimbările de comportament  a consumatorilor de energie către o economie cu emisii
reduse de carbon)”, finanțat în cadrul programului INTERREG EUROPE.

37.  Proiect  de  hotărâre  privind premierea  sportivilor  și  antrenorilor   din
municipiul  Alba  Iulia,  care  au  obţinut  performanţe  deosebite  la  acţiunile  sportive
internaţionale şi naţionale  în anul 2016.

Proiectul  nr.  11.  Aprobarea  documentației  tehnico-economice,  faza  DALI,
pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele de iluminat public
din municipiul Alba Iulia”.

Mircea  Hava:  ”Proiectul  nr.  35 înseamnă amânarea  unui  proiect  de  care  am
discutat. O să vă spun care sunt motivele pentru care suntem obligați  să facem
această amânare, că pe urmă intrăm în altă zonă.”               

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.”
Și acum, vă prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I.  Proiecte de hotărâri privind: 

1.  Rectificarea  bugetului  general  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2016  al
municipiului Alba Iulia
 2. Modificarea Hotărârii nr. 369/2015 a Consiliului local al municipiului Alba
Iulia 

3. Modificarea Hotărârii  nr.  12/2016 a Consiliului local al municipiului Alba
Iulia 

4. Completarea Hotărârii nr. 224/2016 a Consiliului local al municipiului Alba
Iulia 

5.  Schimbarea  denumirii  unității  de  învățământ  preuniversitar  particular  din
”Grădinița Noastră” în ”Grădinița ”Lumea Strumfilor ”

6. Aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul de asociere pentru acordarea de
servicii sociale nr. 19761/348/22.12.2015 încheiat între Municipiul Alba Iulia prin
DAS și  Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pentru susținerea financiară a
adăpostului de noapte 

7.  Încheierea  actului  adițional  nr.  1  la  Contractul  nr.  109754/349/22.12.2015
încheiat între Municipiul Alba Iulia prin DAS și  Asociația Filantropia Ortodoxă
Alba  Iulia  pentru  susținerea  financiară   a  Centrului  de  servicii  acordate  în
comunitate ”Sfântul Meletie” Alba Iulia 

8.  Susținerea  financiară  a  evenimentului  ”Bucuria  Darului”  dedicat  ”Zilei
internaționale a persoanelor cu handicap”

9. Aprobarea alocării sumei pentru al doilea an al Acordului de cooperare între
Municipiul Alba Iulia și Asociația ”Micul prinț”

10.  Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia şi  SC
Orange România SA, în vederea cooperării în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia



Smart City 2018” 
 11. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul
de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele de iluminat public din municipiul
Alba Iulia”

12. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia 
13. Aprobarea unor documentații de urbanism :

Art.1:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  ANSAMBLU
LOCUINTE COLECTIVE P+5+PENTHOUSE; P+6+PENTHOUSE,  ALBA IULIA,
STR.  HENRI  COANDA  (platforma  FORICON  SRL,  solicitant I&C
TRANSILVANIA CONSTRUCTII si RIVIERA RESIDENCE SRL”, 

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE UNEI LOCUINTE
FAMILIALE,  ALBA  IULIA,  STR.  VALEA  POPII,  NR.43,  solicitant CIBU
EMILIAN si CIBU LIVIA”, 

Art.3:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  SEDIU
ADMINISTRATIV SI  IMPREJMUIRE,  ALBA IULIA,  STR.  CALEA MOTILOR,
NR.186A, solicitant SC ANVERSA SECONDO SRL”, 

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE HOTEL D+P+2E SI
IMPREJMUIRE, SCHIMB DE DESTINATIE DIN LOCUINTE IN BIROURI, ALBA
IULIA, STR.CALEA MOTILOR, NR. 186A, solicitant PITEA HORATIU ANTON”,

Art.5:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
LOCUINTE IN RESTAURANT,  MANSARDARE CU  DESTINATIA LOCUINTA
DE  SERVICIU  SI  CONSTRUIRE  ANEXA GOSP.(  MAGAZIE  si  CENTRALA
TERMICA),  ALBA  IULIA,  STR.  I.C.BRATIANU,  NR.2,  solicitant LAZAR
CARMEN GINA”, 

Art.6:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
FAMILIALE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE, ALBA
IULIA,  STR.  MIHAIL JORA,  NR.  7,  9,  11,  13,  15,  solicitant GUSAT RADU si
GUSAT ANCA MONA”, 

Art.7:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE COPERTINA CU
CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA, ALBA IULIA, STR. FREDERIC
MISTRAL, NR.4, solicitant SC AUTOTRANS SA”, 

Art.8:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE COPERTINA CU
CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA, ALBA IULIA, STR. FREDERIC
MISTRAL, NR.7, solicitant SC AUTOTRANS SA”, 

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
CT10  IN  COMPLEX  DE  SERVICII  PENTRU  PERSOANE  CU  DIZABILITATI,
AGAPE – MODIFICARE PUD aprobat prin HCL NR. 87/21.03.2014, art.8, ALBA
IULIA, B-dul REVOLUTIEI, nr.7C, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, 

Art.10:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „.  CONSTRUIRE  LOCUINTE
INDIVIDUALE  SI  COLECTIVE,  ALBA IULIA,  STR.  NAZARETH  ILLIT,  FN,
solicitant KARL RUHM”, 

Art.11:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
INDIVIDUALE IN REGIM INSIRUIT,  ALBA IULIA,  CARTIER ORIZONT, STR.
ORIZONT11, ORIZONT13, solicitant SC VIZIONAR INVEST SRL”



Art.12:  Avizează  AMPLASARE  ANTENA  DE  EMISIE  RADIO,  ALBA
IULIA, STR. TIMOTEI CIPARIU, NR.25, conform planului de situatie anexat. 

14.  Expertiza  tehnică  efectuată  în  Dosar  nr.  6850/176/2016  aflat  pe  rol  la
Judecătoria Alba Iulia 

15.  Modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  272/2016 a  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia 

16.  Înscrierea dreptului  de proprietate  a  municipiului  Alba Iulia  asupra unor
drumuri și canale aflate în sectoarele cadastrale pentru care se întocmește cadastru
sistematic

17.   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.2 în favoarea d-nei Rujan-Tomuș Ioana-Maria

18.   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.6 în favoarea d-lui Popa Cosmin-Bazil

19.   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.7 în favoarea d-lui Dușa Ioan-Claudiu

20.  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.8 în favoarea d-nei Niciu Corina-Valeria

21.    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.10 în favoarea d-lui Urian Valentin-Ioan
 22.  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.12 în favoarea d-nei Buruiană Narcisa-Cristina

23.   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.15 în favoarea d-lui Pamfilie Daniel-Nicolae
 24.  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.16 în favoarea d-nei Moraru Mihaela-Ramona

25.   Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.9 în favoarea d-nei Muntean Cornelia-Andreea
 26.  Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.11 în favoarea d-nei Jinar Adina-Cristina

27.   Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.14 în favoarea d-nei Duna Ana-Maria
 28.  Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite din fonduri A.N.L.,  situate administrativ în municipiul Alba Iulia,  str.



Arieșului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.9 în favoarea d-lui Mutu Răzvan-Constantin
29.   Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. P-
ța Consiliul Europei, nr.2A, bl.32, sc. D, ap.1 în favoarea d-nei Vasiu Irena
 30. Aprobarea unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces
la utilitățile publice a unui imobil teren
 31.  Aprobarea Regulamentului de funcționare și a tarifelor practicate în cadrul
patinoarului  din  parcul  sarbătorilor  de  iarnă  din  municipiul  Alba  Iulia  aferente
anului 2016

32.  Modificarea și completarea Hotărârii nr. 290/2012 a Consiliului Local al
Municipiului  Alba  Iulia  privind  aprobarea  vânzării  prin  licitație  publică  a  unui
imobil teren situat în Alba Iulia – Oarda, DN1, FN
 33. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 327/2012 a Consiliului local privind
revocarea Hotărârii nr. 293/2012  a Consiliului local  al Municipiului Alba Iulia și
aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren situat în Alba Iulia –
Oarda, DN1, FN

34. Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local
al municipiului Alba Iulia  în perioada decembrie 2016 – februarie 2017

35. Proiect de hotărâre  privind aprobarea suspendării implementării sistemului
de colectare separată pe patru fracții : hartie, mase plastice, metale și sticlă.

36.  Proiect  de  hotărâre  privind aderarea  Municipiului  Alba  Iulia  în  cadrul
proiectului  „Novel  roles  of  regional  and  LOcal  authorities  in  supporting  energy
consumers’ behaviour  change  towards  a  low  CARBOn  economy”  ,   –  Acronim
LOCARBO (Modalități inovatoare prin care autoritățile regionale și locale să susțină
schimbările de comportament  a consumatorilor de energie către o economie cu emisii
reduse de carbon)”, finanțat în cadrul programului INTERREG EUROPE.

37.  Proiect  de  hotărâre  privind premierea  sportivilor  și  antrenorilor   din
municipiul  Alba  Iulia,  care  au  obţinut  performanţe  deosebite  la  acţiunile  sportive
internaţionale şi naţionale  în anul 2016.

      
 Pleșa Gabriel: ”Vă rugăm să fiți de acord să discutăm proiectul nr. 10 de pe
ordinea de zi.”

10.  Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia şi  SC
Orange  România  SA,  în  vederea  cooperării  în  cadrul  proiectului  pilot  ”Alba  Iulia
Smart City 2018”.
          Se prezintă proiectul de hotărâre precum și 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 parțial favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Pleșa Gabriel: ”Dau cuvântul domnului director de la Orange România.”
Domnul director Orange România: ”Bună ziua. Vă mulțumesc foarte mult



de invitație. E o onoare pentru mine să mă aflu azi în fața dumneavoastră. Mai întâi, ca să
știți de unde mă luați. Funcția nu știu cât vă spune. Director business to busines. Munca
mea constă  în a fi director  comercial pentru segmentul de persoane juridice, relația
Orange România  cu persoanele juridice și cu sectorul juridic. Azi mă aflu aici pentru a
reitera angajamentul nostru vis a vis de implementarea unui proiect de Smart City ca oraș
inteligent la Alba-Iulia. Este răspunsul nostru și angajamentul este vis a vis  de inițiativa
Ministerului Comunicațiilor, inițiativă de la începutul acestui an când am fost  ca pentru
centenarul Unirii să implementăm un proiect și să arătăm ce înseamnă  un oraș inteligent.
Nu o să intru azi  și nu este obiectivul meu de a intra în detaliile explicării soluțiilor
tehnice  și  tehnologice.  Acestea  au  fost  prezentate  chiar  în  această  audiență  de  către
colegul meu Cristian patachian care este managerul. Este pentru investiție tehnologică.
Chiar punct cu punct v-a explicat Cristian  detaliile tehnice. Eu vreau doar să reiterez
misiunea noastră globală  și să primesc din partea dumneavoastră eventualele întrebări  pe
care trebuie să le mai fac pentru a forma, încheia acest protocol. Protocolul este unul prin
care  Orange  România   pune  la  dispoziția  municipiului  Alba-Iulia   infrastructură  și
tehnologie în așa fel încât cetățenii orașului, municipalitatea să beneficieze  de ceea ce
înseamnă digitalizare. Voi intra în primul slide  în care expun  viziunea Orange, cea cu
privire la teritorii conectate. Vedem că se discută azi foarte mult de clădiri inteligente. Noi
avem o chestiune, încercăm să fie o abordare de 360 de grade prin care să ajungem la
teritorii inteligente, care presupun aducerea la un loc a resurselor urbane, a accesului la
datele orașului, promovează orașul ca destinație turistică și mai mult decât atât și cred că
cel mai important, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor. Cu privire la platforma  de
obiective conectate pot să vă spun că există foarte multe discuții și concepte și modalități
de a explica ce înseamnă un oraș de un teritoriu inteligent.   Noi o definim ca o platformă
de obiecte conectate, de multe tipuri de obiecte și tehnologii conectate la net care oferă
soluții  pentru  municipalitate  și  cetățeni.  Care  sunt  cei  patru  pași?  Am  încercat  să
sumalizăm aici cei patru pași prin care încercăm să implementăm acest concept  împreună
cu municipalitatea din Alba-Iulia. Primul pas  a fost cel de analiză a nevoilor orașului. În
perioada iulie - august  am discutat foarte serios cu municipalitatea și cu echipa locală în a
înțelege care vă sunt obiectivele. De asemenea, am vrut să respectăm întru totul  modul în
care orașul este promovat. Am propus un număr de peste 20 de soluții. În urma discuțiilor,
în final au fost selectate 14 soluții. Pentru că, evident, nu toate erau relevante sau atingeau
obiectivele locale. Al treilea pas, cel din această toamnă a fost de instalare a tehnologiilor.
El nu s-a finalizat. Vom continua, noi estimăm până în primăvara anului viitor, undeva
până în martie-aprilie pentru a da toate cele 14 soluții la dispoziție. Sunt soluții, unele
dintre ele gândite, dezvoltate  de noi ca și companie. Unele dintre ele pot fi chiar companii
locale. Ce este important  este faptul că platforma noastră este una deschisă și care va
permite accesul oricărei  companii  din România sau din afara României  să vină și  să
contribuie la această platformă. În final, al patrulea pas  care va fi undeva în anul viitor va
fi cel de analiză a rezultatelor  și de optimizare a soluțiilor. Firesc vom elimina toate
soluțiile care sunt irelevante.

Dacă trecem pe următorul slide, aici am încercat să subliniez principalele
beneficii  pentru  municipalitate  și  cetățeni.  Primul  pas  a  fost  de  instalare  a  unei
infrastructuri.  Ne-am folosit  de infrastructura existentă de 4G, fie de instalare a unei



structuri noi care asigură accesul la net de bandă largă. Există wi-fi, aaces public  la
internet pe bandă largă printr-o rețea de wi-fi în Universitate, în licee, cred că în parc și
vom continua, evident, să punem în Cetate pentru accesul turiștilor. Există pe autobuze o
soluție gândită de Orange România. Plecând de la infrastructură avem ulterior, pentru că e
foarte important accesul la net să fie cât se poate de sigur. Securitatea conexiunilor este la
fel de importantă. Mai ales dacă vorbim, de exemplu, de accesul la net în școli. E foarte
important ca și elevii să acceseze doar site-uri pe care trebuie să aibă acces. Adică, cel de
pe conținut educațional. Ulterior, putem discuta de partea de platformă integrată. Această
platformă colectează practic toate datele pe care le avem la dispoziție prin intermediul
senzorilor. Sunt 15 dacă nu mă înșel. 

Ulterior  putem vorbi  de  control  la  distanță  unde  puteți  acționa  în  timp real
asupra modului în care se consumă apa sau managementul iluminatului public. 

Nu în ultimul rând, dialogul cu cetățenii care este unul din punctele principale
pe care dorim să le atingemcând discutăm de o soluție de oraș inteligent. Putem
decide în ce mod promovați orașul pentru turiști.

Pe următoarea pagină am încercat să sumalizez care este misiunea noastră și
anume  să aducem soluțiile noastre globale și fondurile atât la nivel local cât și la
nivel internațional, să le personalizăm pentru fiecare oraș. Și cred că Alba-Iulia este
un exemplu de foarte bună practică în care autoritățile locale vin și spun care le
sunt obiectivele iar cei care furnizează tehnologii trebuie să adapteze soluțiile lor la
ceea ce li se cere local.

Și  mai  mult  decât  atât,  să  atragă  companii  locale  care  pot  genera  valoare
adăugată în economie sau pot atrage fonduri europene. Dacă aveți întrebări, vă rog
să mi le adresați.”

Domnul din public: ”Aș dori care este costul proiectului, sursele de finanțare și
mentenanța. Cine o asigură și care este costul mentenanței?”

Domnul director Orange România: ”E o întrebare foarte bună. Costul proiectului
este asumat în acest moment sută la sută de Orange România. Nu presupune nici un
fel  de  investiție  pentru  bugetul  local.  Aceasta,  deoarece  noi  răspundem  unei
inițiative publice din partea ministerului. Până în primăvara anului următor ne va
costa undeva la sute de mii de euro, investiție totală în infrastructură și sprijinul
start  up. În ceea ce privește ulterioarele servicii  care pot  fi  dezvoltate și  plătite
poate de municipalitate sau de alte companii interesate, nu vă pot spune în acest
moment. De ce? Pentru că suntem într-o fază de explorare. Nu am avut o bordare
comercială de fapt. Nu am venit să prezentăm niște servicii comerciale ci doar niște
soluții tehnologice.”

Domnul de la Orange România: ”Aș adăuga eu legat de mentenanță. Este sută la
sută responsabilitatea noastră.”

Domnul director Orange România:  ”În final,  dacă în timpul acesta nu există
interes și nu se dorește asumarea unor costuri, așa cum prevede și protocolul foarte
clar, noi ne  luăm echipamentele înapoi și fiecare își vede de viața lui. Nu e nici un
fel de problemă.”

Sandu Cornel Stelian: ”O modificare aș dori. La anexa 2 de la protocol. Scrie 
Grup Școlar HCC. Este Colegiul Național HCC.”



Pleșa Gabriel: ”Alte intervenții dacă mai sunt din partea consilierilor? Nu sunt. 
Altcineva dacă dorește să mai intervină?”

Domnul din public: ”Beneficiile de calitate a apei, analiza apelor, iluminatul, în
ce va consta?”

Domnul de la Orange România: ”Deja s-a discutat  cu Flash Lightening și  și cu
Apa CTTA. Cu primii s-au stabilit un număr de 100 de controale. Este vorba de
controlul efectiv a 100 de corpuri de iluminat public. La cele 100 de corpuri se va
instala un controlor.”

Pleșa Gabriel:  ”Dacă mai sunt discuții? Dacă nu sunt,  supun la vot! Cine este
pentru aprobarea acestui proiect?” 
       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 324/2016

1.  Rectificarea  bugetului  general  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2016  al
municipiului Alba Iulia.

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

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

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

Teofila  Țîr:  ”Dacă  îmi  permiteți  să  aduc  unele  modificări.   În  urma obținerii
contului de execuție de la Trezorerie   am făcut unele modificări la partea de venituri
încasate, astfel că am majorat fiind vorba de sfârșitul anului. La donații și sponsorizări în
loc de 2,50 cât am avut inițial, bani care erau încasați în contul de Trezorerie, în contul de
execuție  aveți  27,41  din  care  7,41  bani  pentru  învățământ  și  20  pentru  Festival  de
România. De asemenea, la venituri proprii din învățământ, ultimele solicitări sosite, azi le
facem, majorăm aceste cifre  de la 20,10 mii lei la 37,10. E vorba de veniturile proprii la
căminul de pensionari. Astfel, la cap 51 în loc de minus 150 la bunuri și servicii suma se
modifică la minus 243. La cap. 65.02 la bunuri și servicii în loc de  plus 20 vom avea plus
68 și la autofinanțate la învățământ vom avea 12,10. Și mai intervine o modificare la cap.
68,10 cu plus 25. Acum, cu permisiunea dumneavoastră vă rog să aprobați modificarea și
pe proiect. Adică, intră un nou articol, articolul 3: aprobă rectificarea listei cuprinzând
evenimentele desfășurate în cursul anului 2016 în sensul că se modifică acea listă cu 28
mii lei, propunere pe care o aveți astăzi într-un proiect pentru premierea sportivilor. În
cazul în care suma este alocată în buget la ora aceasta, în cazul în care trece proiectul
suma va fi cheltuită, în caz contrar suma va fi retrasă. Deci, cam acestea sunt modificările.
Ceea ce țin să vă mai precizez este că s-ar putea la începutul lunii decembrie să facem o
ședință extraordinară sau de îndată pentru că miercuri a fost ședința de guvern  și nici
până la ora actuală nu avem cifrele  în monitor și nu am putut să cuprind în rectificare și
cheltuielile de personal la învățământ.”

 Pleșa Gabriel: ”Dacă mai sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot! Cine este



pentru aprobarea acestui proiect cu amendamentul propus?” 
       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 315/2016

2. Modificarea Hotărârii nr. 369/2015 a Consiliului local al municipiului Alba
Iulia 

 Se  dă  cuvântul  domnului  Florin  Onișor  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre
precum și 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.”

Pleșa Gabriel: ”Îl avem aici pe domnul director Onișor  pe care îl rugăm să ne
expună proiectul.”

Onișor Florin: ”Este vorba de Clubul Sportiv Municipal înființat  prin HCL nr.
369/20. 11. 2015. Principalele aspecte ale modificării acestei hotărâri am sugerat să
fie: 1. sub aspectul denumirii acestei structuri sportive; 2. modificarea și completarea
regulamentului de organizare și funcționare a acestei structuri sportive; 3. modificarea
organigramei; 4. aprobarea contractului cadru de administrare încheiat între Consiliul
local și Clubul Sportiv Municipal.

Sub aspectul denumirir, pentru a depune documentația necesară înregistrării  a
acestui  club  sportiv  în  registrul  național  sportiv  în  vederea  recunoașterii  acestei
structuri sportive am avut corespondență telefonică iar în cadrul acestei corespondențe
mi s-a sugerat că  Unirea Alba Iulia există mai multe. Ar fi bine dacă v-ați identifica și
sub aspectul schimbării denumirii. Aceasta a fost rațiunea principală. Nu în ultimul
rând și pentru a ne alinia reprezentativității orașului am sugerat schimbarea denumirii
din Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia în Club Sportiv  Municipal Alba Carolina.

În ceea ce privește  modificarea și completarea regulamentului de organizare și
funcționare, legislația în materie respectiv legea sportului și regulile de aplicare ale
acestei  legi  prevede obligativitatea  menționării  exprese și  înscris în cadrul acestui
regulament de organizare a însemnelor și culorilor clubului, aspect care nu era inițial
cuprins și prevăzut în hotărârea pe care o solicităm aprobării dumneavoastră astăzi. Și
am sugerat culori roșu cu negru și de rezervă galben cu negru. Mai mult decât atât, în
cuprinsul regulamentului nu era prevăzut un capitol distinct  cu privire la recompense
și sancțiuni pe care l-am inserat în cuprinsul acestui proiect de modificare a hotărârii.
Mai mult, am introdus așa cum am prezentat în raportul de specialitate, pe lângă cele
trei ramuri inițiale, fotbal, șah și sportul pentru toți, încă o ramură sportivă respectiv
polo.”

Pleșa Gabriel: ”Polo feminin.”
Onișor  Florin:  ”Am sugerat  introducerea  acestei  ramuri  sportive.  În  ceea  ce



privește  organigrama clubului   am făcut  o  permutare,  respectiv  la  compartimentul
financiar  contabil  am inserat  casieria  care  era   prevăzută  inițial  la  compartimentul
personal  și  juridic.  Mai mult  decât  atât,  pentru a ne putea depune documentația la
registrul sportiv de pe lângă Ministerul Tineretului trebuia să facem dovada sediului,
lucru  care  am apreciat  că  trebuie  făcut  cu  acest  contract  de  administrare,  care  în
principiu a fost prevăzut și în HCL nr. 369/2015 dar este necesară încheierea efectivă a
acestui contract pentru a face dovada sediului. Analizând, era ca o propunere vis a vis
de însemne și culori.

Solicit aprobării Consiliului local  ca aceste culori să fie alb și negru mergând pe
linia tradiției iar denumirea să fie Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia. Înainte
era Sport Club Municipal. Practic va fi o rectificare.”

Mircea Hava: „Rămânem pe alb negru. Un singur lucru vă spun ca să îl știți.
Când se va duce la înscriere, că au avut loc multe discuții telefonice, s-ar putea să ne
trimită acasaă  și atunci vom veni la denumirea  fără Unirea. Nu trebuie să confundați
acest club cu Clubul Unirea sau societatea comercială sau asociația care există. Noi de
drept și puteți să o întrebați și pe doamna noastră cu legea, pe Geta, prin drept și prin
lege  nu mai  suntem membrii  acolo.  Pentru că,  fiind într-o asociație  trebuie  să  îți
plătești cotizația. Neplata cotizației duce la excluderea automată. Bun. Ei au păstrat-o.
Ne-a dat așa. Să le fie de bine! Aia e aia, noi suntem noi!Să nu apară amestecuri de
genul acesta! Dacă fotbalul juvenil va dori să vină aici, va veni! Dacă nu, vom înființa
noi și ne vom concura! Nu cred că se va întâmpla lucrul acesta! Celelalte ramuri, polo,
acestea datorită faptului că a zis și domnul director că au fost multe competiții de polo
făcute de federație în Alba-Iulia la bazin, ne-am gândit că ar fi bine să începem  cu o
echipă de polo, cu fete și băieți. O să încercăm. Va fi greu. Să știți că din discuțiile pe
care le-am avut ne trebuie câțiva  ani până când echipa va merge pe picioare. Însă,
avem tot sprijinul federației. La fotbal, nu știu ce să zic.”

Onișor Florin: ”Încă o secundă. Tot la registrul sportiv el poate fi consultat . Nu
poate fi eliberat certificat decât în scris și în baza unei cereri. În ideea eliminării unei
confuzii.  Încerc  să  vă  explic  raționamentul   conform căruia  am ajuns   la  această
concluzie de schimbare a denumirii. AFC Unirea 1924 este înregistrată în 2005 și are
un certificat de înregistrare sportivă cu un număr eliberat de atunci și mai este încă
odată înregistrat în 2014 cu un alt certificat. Este aceeași structură sportivă.”

Pleșa Gabriel:  ”S-a schimbata asocierea.  Dacă îmi  permiteți   și  mie și  după
aceea  discuții.  Dacă  vă  aduceți  aminte,  în  urmă  cu  un  an  când  votam înființarea
Clubului Sportiv Municipal, prima acțiune a fost la rugămințile copiilor care făceau
fotbal  să încercăm să preluăm fotbalul juvenil. Aceasta a fost prima rațiune. Și după
aceea  am mai introdus niște discipline. Sigur, noi vrem să ne dorim foarte mult și
părinții copiilor își doresc acest lucru. Pentru că, trebuie să recunoaștem, soarta echipei
de seniori  poate  fi  pecetluită  de la  o  lună  la  alta.  După cum vedeți,  au  probleme
financiare. Sigur, sunt problemele lor. Sperăm ca măcar echipa de tradiție  Unirea, că îi
zicem Club Sportiv  Municipal  Unirea,  cum i-am spune,  să  rămână măcar  fotbalul
juvenil  la  Unirea  prin  acest  gest  pe  care  îl  facem  să  înființăm  Clubul  Sportiv
Municipal. Este foarte important. Să nu uităm că s-a înființat în 1924. Sunt 92 de ani
de existență. Lumea se identifică și cu numele și cu culorile clubului. Dar trebuie să



facem totul legal. Atât ne-a permis legea. Nu am avut nici un fel de altă soluție care să
nu ne creeze probleme cu echipa de seniori.”

Pocol  Dorin:  ”Am și  eu  o  întrebare.  Clubul  Sportiv  Municipal  preia  tot  ce
înseamnă Unirea Alba Iulia ca și echipă indiferent că e juvenil sau nu?”

Pleșa Gabriel: ”Nu.”
Pocol Dorin: ”După părerea mea e un pic exagerat să preluăm  și  Unirea în

denumire și culorile. Pentru că, sunt două lucruri total diferite. Și nouă ne place să ne
complicăm. Este un club nou. CClub Sportiv Municipal Alba Iulia așa cum există Club
Sportiv Municipal Cluj, Oradea. Ele nu se confundă cu Universitatea Cluj cu Steaua
sau cu Dinamo. E clubul municipalității. Dar repet. Aceasta este doar părerea mea.”

Pleșa  Gabriel:  ”Propuneți  un  amendament  în  sensul  acesta?  Sau  e  doar  o
observație?”

Pocol Dorin: ”Aș fi fost de acord  și sunt de acord și cu aceasta. Dar vă spun că
exagerați  din  patriotismul   acesta,  care  nu  era  cazul.  Era  perfect  Clubul  Sportiv
Municipal  Alba Iulia și era perfect ori roșu cu negru sau galben cu negru. Sunt cluburi
total diferite.  Dacă peste trei luni  vine unu și  spune:  domnule,  nu aveți  dreptul  să
folosiți  denumirea Unirea! Mai mult decât atât, alb și negru  sunt culorile clubului
Unirea.  Nu le folosiți voi!„

Mircea Hava: ”Aș vrea să văd cum vă ambalați sau momentul în care există
clubul  și trebuie făcută treabă. Atunci să vă văd cât sunteți de ambalați  sau momentul
în  care    există  clubul  și  trebuie  făcută  treaba!  Atunci  să  vă  văd  cât  sunteți  de
ambalați!”

Pocol Dorin: ”O curiozitate! Cu clubul Unirea vechi ce s-a întâmplat?”
Pleșa Gabriel: ”A avut diverse probleme.”
Clepan Dimitrie Horațiu: ”Vreau să intervin și eu. Vreau să salut decizia pe care

ați  luat-o acum să păstrăm denumirea Unirea Alba Iulia.  Pot  să  zic  că vorbesc  în
numele părinților care au copii la Unirea Alba Iulia. Cei doi copii ai mei joacă fotbal la
Unirea. Părinții de abia așteptau  această decizie având în vedere că nu este un effort
bugetar prea mare din partea Primăriei pentru acești copii. Vreau să mai spun că în
deplasările  pe care le făceam, copiii noștri arătau ca niște …, unii speriați și îmbrăcați
pestriți, fiecare cum aveau părinții. Iar copiii de la celelalte cluburi erau în treninguri la
fel, arătau ca niște  sportivi. De ce țin să felicit, poate din partea unui PSD-ist aici. Vă
felicit pentru această inițiativă.”

Mircea Hava: ”O fac public treaba aceasta. De abia aștept să se umple schema
domnului director cu oameni ca să putem să lucrăm și să ne putem prevede în buget.
Abia aștept  prima licitație de echipament sportiv.”

Popa Pavel: ”Fiind cel mai în vârstă dintre dumneavoastră, am marea rugăminte
ca să nu ne îndepărtăm  de frumoasele noastre tradiții  românești  și  nici de tradiția
portului  și a denumirii orașului nostru drag.  Unirea e de 100 de ani azi mâine. Nu
putem să îi zicem altfel decât Unirea. La Alba-Iulia s-a făcut. Costumele alb-negru, nu
e cazul să vă spun acum ce simbolizează  alb și negru. Dar rămân plăcut impresionat
de înțelegerea pe care o avem  cu toții acum. Votul să vedem cum va fi. Dar am marea
rugăminte să ne îndepărtăm de tradiție. Atât.”

Ghib Andrei: ”Ce baze sportive  va prelua noul club?”



Pleșa Gabriel: ”Nu v-ați uitat pe documente?”
Ghib Andrei: ”Ce legătură  au leii  cu orașul Alba-Iulia?”
Mircea Hava: ”Asta să îl întrebăm pe cel care a făcut treaba aceasta care este

meseriaș.”
Pleșa  Gabriel:  ”Bazele  le  știți  foarte  bine.  O  să  le  spun  pe  scurt.  Aveți

materialele  la  dispoziție.  Stadionul municipal  Unirea,  baza sportivă de la  Oarda și
Micești.”

Mircea Hava: ”Și din Ampoi 3. Și o să mai vedem.”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Eu vreau doar să îi mulțumesc domnului Trifu că nu

a venit el la ședință dar și-a trimis buzduganul.”
Domnul  din  public:  ”Aș  avea  o  intervenție.  În  legătură  cu  modernizarea

stadionului, ce soluții aveți?”
Pleșa Gabriel: ”Nu aș vrea să intrăm și în modernizarea stadionului. Prima dată

ar trebui să facem tunsoare de iarbă și după aceea vedem din bugetul pe 2017.”
Pleșa Gabriel: ”Discuții dacă  mai sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot cine este

pentru aprobarea acestui proiect cu amendamentul propus de domnul director?"  
       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 316/2016

3. Modificarea Hotărârii  nr.  12/2016 a Consiliului local al municipiului Alba
Iulia 

Se dă cuvântul  doamnei  Monica Dicoi   care prezintă proiectul de hotărâre
precum și 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.”
 Monica  Dicoi:  ”Este  vorba  despre  o  modificare  care  a  survenit  ca  urmare  a
includerii celei de a treia creșe care a fost dată în funcțiune în septembrie. Modificarea
organigramei și a statului de funcții.”

Pleșa Gabriel: ”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.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 317/2016

4. Completarea Hotărârii nr. 224/2016 a Consiliului local al municipiului Alba
Iulia 

Se dă cuvântul doamnei  Andreea Giurgiu 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 favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Andreea Giurgiu: ”Este vorba de solicitarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 11
care  solicită  să  mai  desemnăm  un  reprezentant  al  Consiliului  local  în  consiliul  de
administrație. Este un reprezentant și mai au nevoie de unu.”

Pocol Dorin: ”Nu e acolo domnul Bumbu?”
Andreea Giurgiu: ”Mai trebuie unu.”
Pleșa Gabriel: ”O propun pe doamna Moldovan.”
Mircea Hava: ”Încă odată vă spun. Nu este obligatoriu să fie consilier local.”
Pleșa Gabriel: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este pentru

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

S-a adoptat Hotărârea  318/2016

5.  Schimbarea  denumirii  unității  de  învățământ  preuniversitar  particular  din
”Grădinița Noastră” în ”Grădinița ”Lumea Strumfilor ”

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."

Pleșa Gabriel: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este pentru?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea  319/2016

 6. Aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul de asociere pentru acordarea de
servicii sociale nr. 19761/348/22.12.2015 încheiat între Municipiul Alba Iulia prin
DAS și  Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pentru susținerea financiară a
adăpostului de noapte 

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

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



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

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

Delia  Cristescu:  ”Vă propunem prelungirea cu încă  un an a  acestui  serviciu
social pe care îl avem împreună cu Asociația Filantropia.”

Pleșa Gabriel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru aprobare?”
”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerile a fost votat cu 17 voturi pentru și o

abținere Ignat Alin.”
 

S-a adoptat Hotărârea  320/2016

7.  Încheierea  actului  adițional  nr.  1  la  Contractul  nr.  109754/349/22.12.2015
încheiat între Municipiul Alba Iulia prin DAS și  Asociația Filantropia Ortodoxă
Alba  Iulia  pentru  susținerea  financiară   a  Centrului  de  servicii  acordate  în
comunitate ”Sfântul Meletie” Alba Iulia 

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

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

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

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

Părăsește  sala  de  ședință  domnul  consilier  Sandu  Cornel  Stelian  și  Popescu
Antonio.

Delia Cristescu: ”Sfântul Meletie este un alt serviciu social al acestei asociații. A
plecat la drum pe un proiect  cu finanțare europeană a Primăriei municipiului Alba-
Iulia într-o centrală termică din Cetate. Acum vă propunem din nou prelungirea cu
încă un an. Fac doar precizarea că la început erau  trei parteneri. Direcția s-a retras
pentru că e vorba de un centru de zi. Și între timp, legislația prevede acest lucru.
Centrele de zi  sunt  atributul  Primăriei.  Vă propunem prelungirea cu încă un an
pentru cel  mult  40 de persoane din Alba-Iulia cu 100 de lei/beneficiar/lună din
același motiv. Încă nu a apărut standardul aici. Și propunem această sumă. Eu am
scris în raport.”

Pleșa Gabriel: „Mai sunt și alte propuneri?  Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul.



Cine este pentru aprobarea acestui proiect?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru și o abținere Alin
Ignat.”

S-a adoptat Hotărârea  321/2016

Lucian Blaj: ”Pot să pun o întrebare? Cine poate apela la acest ajutor?”
Delia Cristescu: ”Nu este un ajutor. Este un serviciu social. Este administrat de

Asociația Filantropia. La sediul centrului vă înscrieți acolo și în funcție de diagnosticul
pe care îl aveți  sunteți acceptat sau nu. Găsiți în raport  cu ce diagnostic sunteți acceptat.
E un serviciu social ce aparține unei asociații. Asociația Filantropia.” 

Revine în sala  de ședință  domnul  consilier  Sandu Cornel  Stelian și  Popescu
Antonio.

8.  Susținerea  financiară  a  evenimentului  ”Bucuria  Darului”  dedicat  ”Zilei
internaționale a persoanelor cu handicap”

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

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

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

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

Delia  Cristescu:  ”Ziua  internațională  a  persoanelor  cu  handicap  este  în  3
decembrie. Noi vom sărbători în 8. O să primiți invitații din partea mea. O să vă sun
personal pe toți. Noi am mai susținut și în alți ani acest eveniment. Diferența este că acum
suntem coorganizatori. Și am cerut această sumă. 1500 de lei, ceea ce reprezintă doar
jumătate din suma  pentru cadourile și ce este necesar pentru acest eveniment.”

Pleșa Gabriel: ” Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 
„Fiind supus la vot,  proiectul  a fost cu 17  voturi pentru și  o abținere Alin

Ignat.”

 S-a adoptat Hotărârea  322/2016

9. Aprobarea alocării sumei pentru al doilea an al Acordului de cooperare între
Municipiul Alba Iulia și Asociația ”Micul prinț”

 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."

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.”

Crina  Dumitrescu:  ”Pentru  cele  28  de  îngrijitoare   care  sunt  susținute  din
bugetul local. S-a încheiat un acord de colaborare pe o perioadă de trei ani de zile.”

Mircea  Hava:  ”Crina!  Te  rog  eu  frumos!  Spune  pentru  cei  care  nu  știu  ce
înseamnă chestiunea cu Micul Prinț. Poți să spui și povestea. Dar scurt.”

Crina Dumitrescu:  ”Asociația  Micul  Prinț  reunește  toate  grădinițele  din oraș
pentru a asigura în special resursele financiare pentru acele activități care nu pot fi
susținute și sunt obligatorii, care nu pot fi susținute și sunt obligatorii conform legii
educației. Una dintre ele este această obligativitate de a asigura îngrijirea copiilor prin
personal  de  specialitate,  personal  nedidactic,  cu  o  anumită  normă  în  funcție  de
numărul de copii. Pentru că nu există finanțare de la Ministerul Educației, ele s-au
asociat toate grădinițele și ani de-a rândul,  cred că deja sunt patru-cinci ani, prin care
ele solicită prin diverse modalități ori prin participarea la legea nr. 350, prin proiecte
de finanțare nerambursabilă pentru a susține un număr de 28 de personal nedidactic,
îngrijitoare care stau zi de zi, oră de oră lângă acești copii. Este o problemă foarte
mare pentru că educatoarele nu pot desfășura și aceste activități. Nu au voie în primul
rând. Sunt educatoare. Mai mult decât atât, prin Primăria Alba Iulia ca și administrație
locală se străduiește să răspundă acestor solicitări, nevoi chiar financiare. Noi am făcut
demersuri chiar până la nivelul guvernului prin care noi am semnalat aceste probleme
de lipsă a unor fonduri care să asigure aceste activități care prin normă este obligatorie
în  grădinițe.  La  solicitarea  domnului  Primar,  la  un  moment  s-a  făcut  o  anumită
rectificare și aceste fonduri au fost trimise către județul Alba pentru a suplini această
nevoie locală. Din păcate, nu știu ce se întâmplă de acolo încolo pentru că la aceste
grădinițe nu au ajuns aceste fonduri și au ajuns doar pentru o singură îngrijitoare din
28.”

Pleșa Gabriel: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul cu amendamentul
propus. Cine este pentru aprobare?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru.” 
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Crina Dumitrescu: ”Vă rog să îmi permiteți  să discutăm și proiectul nr. 36 de pe



ordinea de zi. Vă mulțumesc!”

36.  Proiect  de  hotărâre  privind aderarea  Municipiului  Alba  Iulia  în  cadrul
proiectului  „Novel roles of regional  and LOcal authorities in supporting energy
consumers’ behaviour change towards a  low CARBOn economy” ,   – Acronim
LOCARBO  (Modalități  inovatoare  prin  care  autoritățile  regionale  și  locale  să
susțină  schimbările  de  comportament   a  consumatorilor  de  energie  către  o
economie cu emisii reduse de carbon)”, finanțat în cadrul programului INTERREG
EUROPE.

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."

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.”

Crina  Dumitrescu:  ”Se  referă  în  special  la  schimbarea  comportamentului
cetățenilor  sau  consumatorilor  în  vederea  unei  economii  a  emisiilor  de  carbon.
Primăria este implicată în acest proiect. Aveți în raportul de specialitate. Prin acest
proiect vă propunem  structura organizatorică a unității de implementare locală și
statul de funcții.”

Pleșa Gabriel: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este pentru
aprobare?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi.” 

S-a adoptat Hotărârea  347/2016

11. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul
de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele de iluminat public din municipiul
Alba Iulia”

Pleșa Gabriel: ”Proiectul este retras de pe ordinea de zi.„

 12. Atribuirea denumirii unor 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:  ”Supun aprobării  dumneavoastră  un  număr  de  atribuiri  de  7
pentru străzi  din Oarda și  din Alba-Iulia și  o modificare privind strada Ioan Vlad,
stradă care leagă Parcul Dendrologic de zona de picnic. De asemenea, înainte de a vota
trebuie  să  vă  spun  că  a  trecut  prin  avizul  comisiei  de  la  Prefectură  și  vă  propun
reîncadrarea  în zona de impunere a următoarelor  străzi: Iliada, Calea Viilor, Țelina
Viilor, Albatros și Ceramicii, să încadrăm în zona D de impunere  deoarece sunt străzi
care nu sunt modernizate, nu prezintă echipare tehnico edilitară și aceasta este departe
de zona aferentă.”

Părăsește sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

Pleșa Gabriel: ”Ioan Vlad. Doar numele?”
Pocol Dorin: ”În loc de Ion să fie Ioan?”
Călin  Hedviga:  ”Și  amplasamentul.  Să  nu  fie  aleea  din  interiorul  parcului

dendrologic.” 
Paul Voicu: ”Doamna Hedviga! Vă rog să precizați. Modificarea este Ion Vlad.

Acum am verificat.”
Călin Hedviga: ”Dar să știți că apare în toate părțile Ioan Vlad.”
Paul  Voicu:  ”Ion  Vlad.  am  vorbit  cu  cine  cunoaște  personal.  Prestigios

silvicultor doctor Ion Vlad. Tatăl este Ioan Vlad. Este tatăl academicianului.”
 Pleșa Gabriel: ” Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul cu
amendamentul propus. Cine este pentru aprobare?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17  voturi pentru.” 
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Revine în sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

13. Aprobarea unor documentații de urbanism: 
Art.1:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  ANSAMBLU

LOCUINTE COLECTIVE P+5+PENTHOUSE; P+6+PENTHOUSE,  ALBA IULIA,
STR.  ANGHEL SALIGNY,  solicitant I&C TRANSILVANIA CONSTRUCTII  si
RIVIERA REZIDENCE SRL”, conform planului de situatie anexat.

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: ”Avizare. Construirea unui ansamblu de locuințe colective  cu



penthouse, într-o zonă  centrală din orașul nostru. Deci, lângă cartierul Anghel Saligny,
Albacons - BCR și zona pe care am destinat-o dezvoltării sediu Tribunal. Se propune
pe un teren  proprietate  privată  un  ansamblu de  locuințe  colective  alcătuit   din 11
tronsoane, înălțime P + 5, P +6 și penthouse cu o zonă de servicii și agrement iar la
parterul  a  două  tronsoane,  aici,  un  spațiu  comercial.  Trebuie  să  vă  spun  că,  din
condițiile   pe  care  comisiile  le-au  prevăzut   în  ședința  de  avizare  s-au  îndeplinit
următoarele, și anume: dacă acest ansamblu trebuie legat de trama stradală a orașului
s-a realizat o reglementare din Henri Coandă până în zona Târgului. De asemenea, am
avut o condiție privind corelarea cu un PUZ anterior aprobat și pentru care am emis
deja autorizație de construire. Este vorba de aceste două tronsoane. Și a fost predat
studiul de însorire. Deci, condițiile sunt îndeplinite. Vreau să vă arăt câteva imagini
privind modul de organizare al ansamblului.”

Pocol Dorin: ”Chiar studiul de însorire este ok?”
Călin Hedviga: ”Da.”
Mircea Hava: ”Ce zice legea?”
Călin Hedviga: ”O oră jumătate la solstițiul de iarnă.”
Bumbu Nicolae: ”Vreau să întreb și eu de numărul locurilor de parcare.”
Călin Hedviga: ”Da. Pentru numărul locurilor de parcare pot să vă spun  că

numărul  de  apartamente  propuse  este  de  340  iar  numărul  de  locuri  de  parcare
depășește numărul. De ce? Pentru că fiecare tronson are prevăzut câte opt locuri de
parcare la demisol. 88 de locuri de parcare sunt la parterul blocului  iar diferența de
226 rezolvă.”

Pocol Dorin: ”Sunt cu 30 de locuri în plus.”
   Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun

la vot. Cine este pentru avizare?”
”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18  voturi pentru.”

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE
UNIFAMILIALE,  ALBA  IULIA,  STR.  VALEA POPII,  NR.43,  solicitant CIBU
EMILIAN si CIBU LIVIA”, 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: „Aprobă construirea unei locuințe unifamiliale pe Valea Popii.
De ce am solicitat plan urbanistic? Deoarece acest teren este sub limita dimensiunilor
privind frontul la stradă și regulamentul obligă elaborarea unui PUD. Planul urbanistic
propune această locuință. Aici trebuie să vă spunem că din raportul de consultare a
populației a fost o sesizare. Situația stă în felul următor. Această propunere prezintă



doi vecini. Unul dintre vecini, cel care stă aici a dat o declarație favorabilă. Celălalt
vecin contestă amplasarea locuinței retrase numai cu 60 de centimetrii față de limita de
proprietate,  una  dintre  contestații  privind  retragerea  față  de  alineament  fiind
îndeplinită. În cunoștință de cauză, v-am pus și dumneavoastră sesizarea acolo. Vreau
să purtăm această discuție deoarece persoana care sesizează această nemulțumire este
prezentă. Poate domnul președinte îi acordă cuvântul. Domnul președinte, îi acordăm
cuvântul celui care este nemulțumit.”

Pleșa Gabriel: ”Chiar vă rog! Poftiți!”
Domnul  din  public:  ”Domnule  președinte,  doamnelor,  domnilor  consilieri,

domnule Primar! Eu sunt persoana în cauză cu sesizarea. Una dintre condiții a fost
analizată, obținută. A doua. Eu înțeleg că limita minimă e de 60 cm. Dar ținând cont
cont că la ultimul desen făcut, partea lungă de coperiș este pe curtea mea. Un scoc
normal   ar  trebui să  aibă 13 cm. Deci,  linia  scocului  de 13 cm  nu ar  trebui să
depășească limita de proprietate. Ei, eu  având construcția de opt ani am întâmpinat
aceeași cauză. Zăpada de la vecina din partea de sus se topește brusc. Faptul că e zonă
nordică. Și atunci, zăpada vine la mine în curte. Eu am cerut dacă s-ar putea, nu știu,
să se ducă la 80 de cm, un metru. Un metru să zicem că e mult. Dar față de vecina am
90 de centimetrii și zăpada vine la mine în curte. La 90. Decum la 60.”

Pocol Dorin: ”Ce deschidere are terenul, doamna Hedviga?”
Călin Hedviga: ”Acest teren are un front la stradă destul de îngust. Numai puțin

să mă uit.”
Domnul din public: ”În acte e 8,5 metrii. Și faptic e nouă.”
Călin Hedviga: ”9,37 m are frontul la stradă.”
Pocol Dorin: ”Și partea cealaltă ce retragere are?”
Călin Hedviga: ”Într-o parte are 2 metrii, codul civil. Iar în cealaltă parte tot cod

civil 60 cm.”
Pocol Dorin: ”Păi dacă vine 9,37 m mai scazi doi!”
Domnul din public: ”Dacă se poate ca și retragerea respectivă să se facă  mai

mult de 60 cm. Undeva un 80 de cm, o medie. Eu zic că 20 nu e mult. Și ce aș mai
menționa dacă se poate stipula. Când se execută partea de demisol să se aibă în vedere
faptul că eu am un gard pe proprietatea mea solid. Deci, când se sapă, se face săpătura
și se gată construcția după jumătate de an.”

Pocol Dorin: ”Dumneavoastră sunteți acolo, nu?”
Domnul din public: ”Să se stipuleze persoanei  care execută sau cine face.”
Pleșa Gabriel: ”Nu ne-ați spus numele.”
Domnul din public: ”Șașca Iosif. Am ezitat. Vă rog să mă scuzați.”
Pocol Dorin: ”Din 9,36 m scădem 2 cât e partea aia și rămân 7,36. din ei scădem

60 cm cât e  pe proiectul inițial,  rămân 6 metrii și  ceva. Nu știu ce casă e aia. O
forțează. Probabil că 20 că îl ajută pe dumnealui. Dar nu e pe lângă lege.”

Pleșa Gabriel: ”Ar trebui trecute condițiile acestea, să înțeleg?”
Domnul din public: ”Eu am cerut!”
Pleșa Gabriel: ”A! Dumneavoastră ați făcut o sesizare către noi.”



Domnul din public: ”Eu am cerut. Ținând cont de situație și de faptul că odată
înclinate, trei sferturi din acoperiș, deci într-o parte aici, unde se vede jos coperișul e
egal, pe când în cealaltă parte l-a modificat.”

Pleșa Gabriel: ”Stimați colegi! Eu văd două variante. Ori votăm așa cum este ori
votăm cu condiția să fie la 80 cm nu la 60 cm.”

Pocol Dorin: ”Nu poți să îl obligi!”
Călin Hedviga: ”Pentru a respecta a doua condiție trebuie să fie redusă casa. Că

în partea cealaltă e doi metrii care înseamnă codul civil. Distanță care permite legea.”
Paul Voicu: ”Propun amânare.”
Pleșa Gabriel: ”Și eu aș zice să nu luăm o decizie azi.”
Pocol Dorin: ”De ce? Poți să îl aprobi cu condiția să își pună acoperișul să nu fie

tot în partea în care zice dumnealui.”
Mircea Hava: ”Mai arătați încă odată, doamna Hedviga!”
Călin Hedviga: ”Casa domnului Șașca.”
Pocol  Dorin:  ”E  cea  de  acolo?  față  de  gardul  respectiv?  Aceea  e  casa

dumneavoastră? Păi, și atunci cu ce vă deranjează?”
Hașa Cătălin: ”cade zăpada în curtea dumnealui.”
Pleșa Gabriel: ”Comisia ce a hotărât?”
Călin Hedviga: ”Din punct de vedere al legalității și al urbanismului nu au fost

contestații.”
Mircea  Hava:  ”Dumneavoastră  trebuie  să  discutați  cu  domnul  care  vrea  să

construiască. Și el o să vă spună care este legea. Dacă vrea să se ducă și în instanță.”
Pocol Dorin: ”Și ne câștigă! Și pe noi și pe dumnealui!”
Domnul din public: ”De ce se poate ține cont? În funcție de înclinație zăpada

pică  mai repede sau așa.”
Mircea Hava: ”Să pună opritori.”
Domnul din public: ”Dar și-a pus țiglă lucioasă! Ceramică!”
Pleșa Gabriel: ”Eu vă supun la vot în forma în care este.”
Călin Hedviga: ”Amânare.”
Pleșa Gabriel: ”Domnul Șașca! ați discutat cu vecinul și dumnealui nu vrea?”
Domnul din public: ”Nu am discutat. E o poveste mai lungă în care în primă

fază a zis că băiatul vrea să facă. Acum …”
Pleșa Gabriel: ”Nu aveți dialog cu dânsul?”
Domnul din public: ”Aproape deloc. Ce să vă spun? Nu a venit la mine să mă

întrebe. Domnule, hai să fie bine!”
Pocol Dorin: ”Dar cine v-a întrebat la consultarea populației? Arhitectul?”
Cibu Emilian: ”Bună ziua. Eu sunt cu casa. Nu m-am dus nicăieri. M-am dus la

oamenii  care  sunt  în  temeiul  legii  să  facă.  M-am  interesat.  Dacă  terenul  este
achiziționat  în urmă cu 10 ani pot  pe deschiderea de 9,43m să mă încadrez într-o
căsuță să îmi ajut copilașii? După ce s-a studiat a zis: da. se poate. Domnul Șașca are
de la mine și  până la el acasă 5,70 m. A zis că îi  fac umbră. S-a făcut  studiul de
însorire. Este bun. Rezultă că 70% el pe mine mă umbrește.”

Pocol Dorin: ”Așa e!”



Cibu Emilian: ”Este o cotă de 60 cm de când mă știu eu pe pământ de 60 de ani!
Hai să o modificăm la 80 că așa vrea x sau y! Nu avem discuții? Eu nu am ce să mai
discut cu dumneata! Stăm de 5-10 ani de zile acolo! Dădeam la o pisică sau la un cățel
de mâncare! Eu nu i-am zis nimic! Din contră. Dacă pot, te și ajut cu ceva! Mi-a spus
să mă retrag de la poartă cu patru metrii. Patru metrii nu i-am cerut eu. Patru metrii i-a
dat când s-a făcut certificatul, când s-au făcut legile normale. Acum să mut și casa
invers! Să mă iertați de expresie! Să mut casa cu spatele la răsărit! Eu am lăsat și am
tăcut din gură pentru că oamenii competenți știu să rezolve situația!”

Pleșa Gabriel:  !Am auzit  cele  două păreri.  Noi o  să  votăm categoric.  Sfatul
nostru este că poate reușiți să vă înțelegeți. noi trebuie să ne facem datorie după lege.
așadar vă supun la vot articolul. Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru și o abținere Vasile
Crișan.”

Art.3:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  SEDIU
ADMINISTRATIV SI  IMPREJMUIRE,  ALBA IULIA,  STR.  CALEA MOTILOR,
NR.186A, solicitant SC ANVERSA SECONDO SRL”, 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 sediu administrativ și împrejmuire. Suntem pe Calea
Moților la intersecția cu Aleea Vălișoara în drum spre Micești. Este vorba despre un
teren  pe care se propune amplasarea unui sediu administrativ, demisol, parter și etaj și
a cărei formă volumetrică este această imagine,  parcările fiind amplasate în incinta
proprie.”

Pleşa Gabriel: ”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 18  voturi pentru.”

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE HOTEL D+P+2E SI
IMPREJMUIRE, SCHIMB DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN BIROURI, ALBA
IULIA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 16, solicitant PITEA HORATIU ANTON”,
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: ”PUD construire hotel P + 2 etaje și schimb de destinație din
locuință în birou. Suntem pe un teren aproape de Cetatea istorică, parcul Unirii. Este
vorba de o documentație care a fost aprobată de dumneavoastră. A expirat valabilitatea
sa. Este vorba de casa de vis a vis de HCC. Iar propunerea este aceasta. Este vorba de
schimbarea destinației și un hotel care propune un număr redus de spații de cazare de
șase camere. Sunt opt locuri de parcare.”

Pleşa Gabriel: ”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 17  voturi pentru și o abținere Vasile
Crișan.”

Art.5:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
LOCUINTA IN RESTAURANT,  MANSARDARE CU DESTINATIA LOCUINTA
DE  SERVICIU  SI  CONSTRUIRE  ANEXA GOSPODAREASCA (  MAGAZIE  si
CENTRALA TERMICA),  ALBA IULIA,  STR.  I.C.BRATIANU,  NR.2,  solicitant
LAZAR CARMEN GINA”, 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 punctul 5, lângă Consiliul Județean, Prefectură există o casă
care  a  fost  cândva  Direcția  Județeană  de  Cultură.  Și  acum se  dorește  schimb  de
destinație  din locuință în restaurant și folosirea podului ca mansardă. De asemenea, se
mai propune realizarea unei anexe gospodărești care să fie destinată centralei astfel
încât să nu se mai intervină la casa existentă.”

Pocol Dorin: ”oricum parcare nu are deloc.”
Călin Hedviga: ”Da. A fost o discuție la comisie cu parcarea.”
Pleşa Gabriel:  „Alte discuţii  dacă mai aveţi  la acest  articol? Nu sunt,  aşadar

supun la vot. Cine este pentru aprobare?”
„Fiind supus la vot, articolul 5 a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere

Vasile Crișan.”

Art.6:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
FAMILIALE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE, ALBA
IULIA,  STR.  MIHAIL JORA,  NR.  7,  9,  11,  13,  15,  solicitant GUSAT RADU si
GUSAT ANCA MONA”, conform  planului  de  situatie  anexat,  cu  conditia  ca  la



solicitarea  autorizatiei  de  construire  sa  se  prezinte  rezolvarea  situatiei  juridice  a
accesului  pe tot  profilul  transversal  al  străzii  Mihail  Jora  la care  a  fost  schimbata
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: ”Deoarece între Alba-Iulia și micești este permisă și construirea
de locuințe semicolective am solicitat PUD pentru că, pe cele cinci parcele se propun
cinci locuințe semicolective alcătuite din module de genul acesta. Primul modul cu
câte două locuințe la o intrare și încă unul cu câte trei locuințe la intrare. Comisia  a dat
aviz favorabil  cu condiția ca și la solicitarea autorizației de construire să se prezinte
rezolvarea situației juridice a accesului pe tot profilul transversal al străzii. De ce? Pe
această stradă, jumătate este jumătatea lui Gușat, solicitantul PUD-ului iar cealaltă este
a vecinului.”
 Pleşa Gabriel: „Discuții dacă  sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la vot.
Cine este pentru aprobarea acestui articol cu condiția impusă?”

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

Art.7:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE COPERTINA CU
CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA, ALBA IULIA, STR. FREDERIC
MISTRAL,  NR.4,  solicitant SC AUTOTRANS SA”, conform planului  de  situatie
anexat, cu conditia aprobarii unei constructii cu caracter provizoriu pe o perioada de
maxim 3 ani  de la data emiterii  autorizatiei  de construire; perioada de 3 ani  va fi
redusa in cazul aplicarii unor investitii publice de interes general.

Se dă cuvântul d-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:  ”Construire  copertină  pentru  terasă  cu  caracter  provizoriu.
Perioada de provizorat este de trei ani, perioadă care se poate reduce  doar dacă sunt
investiții  publice.  Suntem în zona Federic Mistral,  în zona Parcului Caragiale. Este
vorba de aceste 2 tipuri de terase care rămân peste iarnă. Articolul 7 și 8 propun cam
aceeași funcțiune.”

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

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



Art.8:  Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE COPERTINA CU
CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA, ALBA IULIA, STR. FREDERIC
MISTRAL,  NR.7,  solicitant SC AUTOTRANS SA”, conform planului  de  situatie
anexat, cu conditia aprobarii unei constructii cu caracter provizoriu pe o perioada de
maxim 3 ani  de la data emiterii  autorizatiei  de construire; perioada de 3 ani  va fi
redusa in cazul aplicarii unor investitii publice de interes general.

Se dă cuvântul d-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.”

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

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

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
CT10  IN  COMPLEX  DE  SERVICII  PENTRU  PERSOANE  CU  DIZABILITATI,
AGAPE – MODIFICARE PUD aprobat prin HCL NR. 87/21.03.2014, art.8, ALBA
IULIA, B-dul REVOLUTIEI, nr.7C, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform
planului de situatie anexat, cu conditia demolarii cosurilor de fum ale centralei.
 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă proiectul  precum şi raportul
de specialitate.

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

Călin Hedviga: ”Pe strada Gladiolelor, CT 10 a suferit o reglementare privind
refuncționalizarea. Această reglementare de refuncționalizare suferă mici modificări,
motiv pentru care supun reaprobării  dumneavoastră.  Modificările stau în accese,  în
procentul  de  ocupare  a  terenului  pentru  că  se  fac  două  nivele  complete  și  un
amplasament pentru postul trafo  care se scoate din fosta centrală termică și se pune
alături  de  centrala  termică  pe  domeniul  public.  Această  refuncționalizare  mai
presupune  și o schimbare de denumire, de fapt o personalizare  a scopului utilizat,
pentru că se va realiza în vederea unor servicii pentru persoanele cu dizabilități. Vă
prezint și propunerea de volumetrie a proiectului de reabilitare. Așa arată în prezent.”

Pocol Dorin: ”Turnul se păstrează?”
Pleșa Gabriel: ”Da.”
Pocol Dorin: ”În campania electorală a fost un material de campanie electorală.”
Mircea Hava: ”Turnul?”
Pocol Dorin: ”Nu turnul. Cu tot cu turn, cu tot cu centrală.”



Mircea Hava: ”Cu cine ai discutat acolo?”
Pocol Dorin: ”Nu eu. M-am uitat pe facebook.”
Călin Hedviga: ”Personal nu sunt de acord cu aceste coșuri de fum. Însă, există

un concept universitar cu coșurile de fum. sunt memoria unor vremuri …”
Pocol Dorin: ”Demult apuse.”
Mircea  Hava:  ”În  autorizația  de  construire  cred  că  o  să  băgăm demolarea.

Demolarea turnului. El poate să fie colorat frumos!”
Călin Hedviga: ”Este un concept universitar de păstrare a memoriei întregului

oraș.”
Pleșa Gabriel: ”Este patrimoniu mai nou.”
Călin Hedviga: ”Eu vă spun care au fost discuțiile.”
Pocol Dorin: ”Dacă se dau jos atunci suntem mult mai câștigați.”
Călin Hedviga: ”Eu cred că imaginea lor este ...”
Pocol Dorin: ”Deplorabilă! Decât să dai bani să finisezi!”
Pleșa Gabriel: ”Sunteți de acord  cu condiția să se dea jos hornurile?”
Medrea Bogdan: ”Eu sunt împotrivă.”
Mircea Hava: ”Se deteriorează! Nu ai ce face cu ele!”
Paul Voicu: ”Haideți să fim un pic pragmatic. Așa cum auzeam câteva voci. Așa

este. Deci, trebuie să ne gândim la faptul că aceste construcții nu mai sunt funcționale.
Nu mai merge nici un fum prin ele. Nu mai circulă. Al doilea lucru, foarte bine l-ați
precizat. Este vorba de întreținere. Al  treilea lucru, înafară de vizual, nu mai folosește
la  nimic.  Deci,  pentru anul  viitor  o  să  discut  concret  cu colegii  de la  urbanism și
investiții precum și cu domnul Primar. Vom fac un proiect de demolare la tot ce mai
avem asemenea coșuri de fum nefuncționale pe raza municipiului Alba-Iulia.Câte mai
sunt. 2, 3, 4, 5. Să le dăm jos. Cu proiect frumos. Iar tot ce avem de acolo cu cărămidă
putem folosi în atâtea locuri.”

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

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru și  o abținere
Medrea Bogdan.”

 Art.10:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „.  CONSTRUIRE  LOCUINTE
INDIVIDUALE  SI  COLECTIVE,  ALBA IULIA,  STR.  NAZARETH  ILLIT,  FN,
solicitant KARL RUHM”, conform planului de situatie anexat.
 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:  ”PUZ.  Este  vorba  de  un  ansamblu  de  locuințe  colective  și
individuale într-o zonă lângă unitatea militară, Valea Popii - Parcul Dendrologic. Este



vorba  de  această  parcelă  de  aproximativ  6000  mp  care  dezvoltă  un  ansamblu  de
locuințe colective și trei blocuri P + 2 + M.”

Pocol Dorin: ”Permite zona P + 2 + M?”
Călin Hedviga: ”Da. P + 2 + M.”
Pocol Dorin: ”E departe față de drumul Alba Iulia - Micești.”
Călin Hedviga: ”Nu. Este aici. Unitatea militară și intersecția. Dumneavoastră

ați avizat-o însă eu nu am supus aprobării până nu am avut avizul de la MAPN care
prezintă zona de protecție și siguranță față de depozitul de muniții. Acum, condițiile
sunt îndeplinite. Vreau să vă arăt și o imagine a ansamblului.”

Pocol Dorin: ”Dar eu am o întrebare. Între Alba-Iulia și Micești numai primul
rând permite blocuri?”

Călin Hedviga: ”Este vorba de trei bloculețe P + 2 + M. De asemenea, vreau să
vă spun că la acest moment s-au creat parcele distincte pentru dezvoltarea străzii și
schimbarea categoriei din arător în drum. Sunt îndeplinite toate condițiile.”

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

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

Art.11:  Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
INDIVIDUALE IN REGIM INSIRUIT,  ALBA IULIA,  CARTIER ORIZONT, STR.
ORIZONT11,  ORIZONT13,  solicitant SC  VIZIONAR  INVEST  SRL”, conform
planului de situatie anexat, cu conditia, ca pana la solicitarea autorizatiei de construire,
sa  se  prezinte  parcelele  destinate  strazilor  reglementate  urbanistic  la  care  a  fost
schimbata categoria de folosinta in drum.

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  cu condiții acest proiect de hotărâre.”

Călin Hedviga: ”În cartierul Orizont  vă propun analizarea unui grup de locuințe
individuale  cu  grup  de  câte  patru  și  cinci  respectiv  și  condițiile  de  amplasare  a
acestora. Condiția privind crearea parcelei și schimbarea categoriei de folosință vă rog
să o menținem  cu condiția ca aceasta să fie îndeplinită la autorizare pentru  că au fost
depuse la OCPI și sunt pe cale de modificare a categoriei de folosință. procedura este
în curs.”

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

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

Art.12:  Avizează  AMPLASARE  ANTENA  DE  EMISIE  RADIO,  ALBA
IULIA,  STR.  TIMOTEI  CIPARIU,  NR.25, solicitant CONFERINTA



TRANSILVANIEI DE NORD A BISERICII CRESTINE ADVENTISTE DE ZIUA A
SAPTEA, conform planului de situatie anexat.

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:  ”După  cum  bine  știți,  supun  avizării  dumneavoastră  toate
antenele din oraș. Una din ele este cea de pe strada Avântului. Este o antenă de 18
metrii înălțime. Este pentru emisia lor radio. Din documentele pe care le-am citit, nu
mă prea pricep, înțeleg  că sunt cu emisii de magneziu deosebite. Înălțimea este de 18
metrii.”

Pleşa Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar supun la
vot. Cine este pentru avizare?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru și o abținere Vasile
Crișan.”

Art.13 Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.2, art.3,
art.4, art.5, art.6, art.7, art.8 si art.9, si art.10 perioada de valabilitate de 3 ani.

Pleşa Gabriel: „Supun la vot. Cine este pentru?”
„Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru.”

Art.14 Se  stabileste,  pentru  documentatia  de  urbanism PUZ de  la  art.10  si
art.11 perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii de urbanism pe
terenul reglementat.

Pleşa Gabriel: „Supun la vot. Cine este pentru?”
„Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru.”

Pleşa Gabriel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele. Cine
este pentru?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 326/2016

14.  Expertiza  tehnică  efectuată  în  Dosar  nr.  6850/176/2016  aflat  pe  rol  la
Judecătoria Alba Iulia

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  o  însușire   de  expertiză  în  vederea  rectificării

suprafeței unui imobil. Se rectifică suprafața terenului de la 308 la 527 de metrii.”
 Pleşa Gabriel: ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17  voturi pentru și o abținere sandu
Cornel Stelian.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 327/2016

15. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 272/2016 a Consiliului local
al municipiului Alba Iulia 

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 despre terenul aflat la Partoș.”
Pleşa Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru aprobare?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 328/2016

 16.  Înscrierea dreptului  de proprietate  a  municipiului  Alba Iulia  asupra unor
drumuri și  canale aflate în sectoarele cadastrale pentru care se întocmește cadastru
sistematic

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  pentru  lucrarea  de  cadastru  care  se  face  pe  teritoriul
municipiului. Cea care execută lucrarea au de întabulat  inclusiv drumurile și canalele
care sunt proprietatea municipiului. Întrucât pentru unele din ele există hotărâre de guvern
și sunt prevăzute în hotărâre de guvern  se solicită, din cauza aceasta sunt și două articole
diferite, înscrierea definitivă în cartea funciară  iar pentru cele care nu avem hotărâre de
guvern  se  merge  pe  înscriere  provizorie  urmând a  se  promova pe urmă hotărâre  de
guvern.”

Pleşa Gabriel:  ”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. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 329/2016

17.   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.2 în favoarea d-nei Rujan-Tomuș Ioana-Maria
          Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan  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."

Inurean Ioan: „De aici până la proiectul nr. 29 sunt vânzări de locuințe ANL.
Vreau să vă spun că nu avem ce modifica în ele pentru că este un cadru bine definit.
Doar că trebuie să trecem prin ședința de consiliu cu materialele.”

Pleşa Gabriel:  ”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. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 330/2016

 18.   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.6 în favoarea d-lui Popa Cosmin-Bazil. 
       Se dă cuvântul domnului Ioan Inurean 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."

Pleşa Gabriel: ”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. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 331/2016

 19.   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.7 în favoarea d-lui Dușa Ioan-Claudiu



       Se dă cuvântul domnului Ioan Inurean 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."

Pleşa Gabriel: ”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. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 332/2016

20.  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.8 în favoarea d-nei Niciu Corina-Valeria
       Se dă cuvântul domnului Ioan Inurean 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."

Pleşa Gabriel: ”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. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 333/2016

21.   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.10 în favoarea d-lui Urian Valentin-Ioan
          Se dă cuvântul domnului Ioan Inurean 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."

Pleşa Gabriel: ”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. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 334/2016



 22.  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.12 în favoarea d-nei Buruiană Narcisa-Cristina
       Se dă cuvântul domnului Ioan Inurean 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."

Pleşa Gabriel: ”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. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 335/2016

23.   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.15 în favoarea d-lui Pamfilie Daniel-Nicolae
       Se dă cuvântul domnului Ioan Inurean 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."

Pleşa Gabriel: ”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. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 336/2016

 24.  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.16 în favoarea d-nei Moraru Mihaela-Ramona
       Se dă cuvântul domnului Ioan Inurean 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."

Pleşa Gabriel: ”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. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 337/2016

25.   Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.9 în favoarea d-nei Muntean Cornelia-Andreea
       Se dă cuvântul domnului Ioan Inurean 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."

Pleşa Gabriel: ”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. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 338/2016

 26.  Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.11 în favoarea d-nei Jinar Adina-Cristina
       Se dă cuvântul domnului Ioan Inurean 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."

Pleşa Gabriel: ”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. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 339/2016

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



construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.14 în favoarea d-nei Duna Ana-Maria
       Se dă cuvântul domnului Ioan Inurean 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."

Pleşa Gabriel: ”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. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 340/2016

 28.  Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite din fonduri A.N.L.,  situate administrativ în municipiul Alba Iulia,  str.
Arieșului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.9 în favoarea d-lui Mutu Răzvan-Constantin
       Se dă cuvântul domnului Ioan Inurean 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."

Pleşa Gabriel: ”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. ”

S-a adoptat Hotărârea nr. 341/2016

29.   Aprobarea  încheierii  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. P-ța
Consiliul Europei, nr.2A, bl.32, sc. D, ap.1 în favoarea d-nei Vasiu Irena

       Se dă cuvântul domnului Ioan Inurean 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."

Pleşa Gabriel: ”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. ”



S-a adoptat Hotărârea nr. 342/2016

30. Aprobarea unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces
la utilitățile publice a unui imobil teren

       Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan 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."
 Inurean Ioan: ”În ședința trecută a fost o cerere  a unui cetățean pentru a-și trage
curentul, gazul și apa. După cum vedeți, și în spate la schiță am acceptat un metru pe
lungimea de 45 m. Deci, practic pe lungimea de 45 de metrii îi permitem doamnei să
aibă o servitute de trecere.”

Pleşa Gabriel:  ”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. ”

 
S-a adoptat Hotărârea nr. 343/2016

 31.  Aprobarea Regulamentului de funcționare și a tarifelor practicate în cadrul
patinoarului  din  parcul  sarbătorilor  de  iarnă  din  municipiul  Alba  Iulia  aferente
anului 2016 

       Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan 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."

Inurean Ioan: ”Aici a fost un amendament în comisie de a se introduce  un preț de
2 lei pentru copiii care fac dovada. Noi am mers pe proiect cu cinci lei pe oră.”

Paul Voicu: ”Dacă îmi permiteți. Am discutat 2 lei copii, elevi și studenți. Copii,
elevi și studenți.”

Mircea  Hava:  ”Atenție  pentru că voi  veți  vinde biletele!  Deci,  zero copii  și
studenți. Cinci lei adulți.”

Sandu Cornel Stelian: ”Copii, elevi sau studenți.”
Pleşa Gabriel:  ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la vot

cine este pentru aprobarea acestui proiect cu tarifele respective?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru. ”

 
S-a adoptat Hotărârea nr. 344/2016

 



32.  Modificarea și completarea Hotărârii nr. 290/2012 a Consiliului Local al
Municipiului  Alba  Iulia  privind  aprobarea  vânzării  prin  licitație  publică  a  unui
imobil teren situat în Alba Iulia – Oarda, DN1, FN

         Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan 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."

Inurean Ioan: ”Proiectul nr. 32 și nr. 33 trebuie să le discutăm în același consens.
Am vândut terenul  de sub Hanul de sub Sălcii și s-a împărțit terenul în două părți.
Partea de sub clădire am vândut-o prin negociere directă și partea cealaltă prin licitație
publică în 2012. Ce se întâmplă? Dintr-o eroare, dintr-o greșeală a notarului  nu s-a
ridicat un ordin din 1968 prin care în CF-urile de atunci era scris un drept de folosință
la cei de la cooperație. Nimeni nu l-a ridicat. În final, când au ajuns la cei care au
cumpărat  clădirea de la ei și terenul de la noi au văzut că păstrează în continuare
înscrisul în carte. Și de la carte ne-au transmis că singura soluție prin care se poate
corecta,  dacă  nu a  făcut-o  notarul  în  actul  respectiv,  noi,  când facem vânzarea  să
modificăm hotărârea și să spunem explicit fraza pe care v-o spun eu acum: odată  cu
vanzarea  imobilului  (teren)  situat  în  Alba  Iulia  –  Oarda,  DN1,  FN,  înscris  în  CF
nr.88242  Alba  Iulia,  cu  nr.cadastral  88242,  nr.top.3025/2/1/1,  curţi  construcţii  în
suprafaţă de 3.219 mp, inceteaza dreptul de folosinta inscris prin actul administrativ nr.
100/03.05.1968  emis  de  Consiliul  Popular  Provizoriu  judetean  Alba  in  favoarea
Uniunii Judetene a Cooperatiei de consum Alba. În acest context puteți să votați. O
singură soluție pe care o vede cadastrul.”

Pleşa Gabriel: „Vă supun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect?”

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

 S-a adoptat Hotărârea nr. 345/2016
33. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 327/2012 a Consiliului local privind

revocarea Hotărârii nr. 293/2012  a Consiliului local  al Municipiului Alba Iulia și
aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren situat în Alba Iulia –
Oarda, DN1, FN

         Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan 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."

Pleşa Gabriel: „Vă supun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect?”

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

 S-a adoptat Hotărârea nr. 345/2016



35. Proiect de hotărâre  privind aprobarea suspendării implementării sistemului
de colectare separată pe patru fracții : hartie, mase plastice, metale și sticlă.
       Se dă cuvântul domnului Mircea Petrică  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."
 Mircea Petrică: ”Este vorba de termenul pe care l-am stabilit prin hotărârea nr.
221 de luna trecută. Și au fost invocate de către operator o serie de evenimente din
punct de vedere tehnic și economic. Se pare că are ceva dreptate.”

Mircea Hava: ”Suntem încă în ceață. Toată implementarea este extraordinar de
grea. Eu vă spun cinstit că la ora aceasta este imposibilă. Trebuie patru containere. În
casă,  fiecare  cetățean  trebuie  să  aibă  cinci  saci.  Nu  știu  unde  îi  pune.  La  bloc  e
nenorocire. Eu vă spun cinstit. E aproape imposibil.”

Pleşa Gabriel:  ”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. ”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 346/2016

37.  Proiect  de  hotărâre  privind premierea  sportivilor  și  antrenorilor   din
municipiul  Alba  Iulia,  care  au  obţinut  performanţe  deosebite  la  acţiunile  sportive
internaţionale şi naţionale  în anul 2016.

Se dă cuvântul domnului Paul Voicu 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."

Paul Voicu: ”Așa cum am discutat acum o lună de zile, ne-am consultat cu toate
forurile județene și locale cu privire la cluburile sportive, inclusiv cu cei de la Direcția
Județeană de Sport. Am luat adrese scrise de la toate cluburile. Și aici aveți o listă
întreagă. Nu mai sunt nici cinci, nici 16, nici 12. Sunt totți sportivii care în anul 2016
au avut rezultate considerate deosebite. aveți și în anexă. Tot ce înseamnă locul 3, 2, 1
de  la  nivel  național,  internațional  sau  mondial.  Inclusiv  antrenorii  care  au  pregătit
acești sportivi. Este un proiect complex. Dacă aveți cunoștință că am scăpat pe cineva,
vă rog să faceți precizări. Această premiere o vom face  în data de 6 decembrie. Este o
zi lucrătoare de marți. În jurul orei 13,00 la sala Principia. Vom avea evenimentul și
vom fi anunțați din timp.”

Pleșa Gabriel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru aprobare?”



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

S-a adoptat Hotărârea  348/2016

34. Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local
al municipiului Alba Iulia  în perioada decembrie 2016 – februarie 2017
         Se dă cuvântul doamnei Georgeta Rânghet care prezintă proiectul de hotărâre
și 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.” 

Popa Pavel: ”Vă propun ca președinte de ședință pentru următoarele trei luni să
fie domnul consilier Sandu Cornel Stelian.”

Pleşa Gabriel: „Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere Sandu
Cornel Stelian.”

 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 349/2016

DIVERSE:

1 . Pleşa Gabriel: Avem raportul de deplasare cu nr. 113477/2016 în Biograd na
Moru  precum și raportul de deplasare nr. 113338/2016 în Polonia - Pila.”

 

Pleşa Gabriel:  ”Alte discuții dacă mai aveți? Nu sunt, aşadar declar şedinţa de
azi închisă.”

Alba Iulia, 28 noiembrie  2016

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                         SECRETAR
                           Consilier                                                    Marcel Jeler

      Pleşa Gabriel






