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 Încheiat azi  30 iunie  2016,  în cadrul  şedinţei  extraordinare a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.  932/2016  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Marcel Jeler: ”Vreau să vă spun că,  de la ședința următoare, ordinară  va trebui 

să aprobăm un proces verbal, chiar a ședinței extraordinare care se va face în urma 

acesteia. Din mandatele trecute cutuma este ca dumneavoastră să îl puteți solicita dacă 

doriți să vedeți că s-a făcut conform legii și s-au prins în el toate problemele  care au 

fost discutate. Aceasta se va face la ședința viitoare. Dau cuvântul domnului președinte 

ales Paul Voicu.” 

Paul Voicu: ”Bună ziua. Având în vedere faptul că domnul Clepan Dimitrie 

Horațiu nu a fost prezent la ședința de constituire a Consiliului local din data de 23 

iunie 2016, îl invit să depună jurământul.” 

Clepan Dimitrie Horațiu: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu 

bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor 

municipiului Alba-Iulia. Așa să-mi ajute dumnezeu!” 

Paul Voicu: ”La ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 18 consilieri. 

Lipsește doamna consilier Andronescu Rodica și domnul consilier Medrea Bogdan. Au 

anunțat că sunt plecați în concediu. Doamna consilier Angela Moldovan intră în sala 

de ședință după discutarea proiectului nr. 3 al ordinii de zi. Așadar, ședința este legal 

constituită.” 

Marcel Jeler: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările 

şedinţei noastre  participă: domnul Primar Mircea Hava, doamna Crina Dumitrescu - 

director Direcția Programe, domnul Sorin Cristian - consilier Direcția urbanism și 

amenajarea teritoriului, doamna Mihaela Petcu - consilier Serviciu administraţie 

publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară, precum şi presa." 

 Paul Voicu: "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." 

 Paul Voicu: ”Față de cele patru proiecte pe care le-ați avut și vi s-au distribuit 

avem încă trei proiecte suplimentare, după cum urmează: 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de primirea 

delegației din orașul înfrățit Beit Sahour – Statul Palestina în perioada 22 – 25 iulie 

2016. 

 6. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei sociale de analiză a 



 

 

 

solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor 

comisiei sociale care analizează solicitările de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii.  

 Supun la vot aprobarea ordinii de zi cu completările  aduse. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supusă la vot, aceasta a fost votată cu 19 voturi pentru.” 

 Pocol Dorin: " Și acum, vă prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

   I. Proiecte de hotărâri  privind:  

 

  1. Modificarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona de Dezvoltare Industrială, Alba 

Iulia-  Șoseaua de centură”, reglementat prin Hotărârea nr. 2/2012 a Consiliului local 

al municipiului Alba Iulia  

 2. Participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de Colaborator în cadrul 

proiectului „DIVERTIMENTO”, finanțat în cadrul programului COSME - EU 

programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 

Enterprises (SMEs)  

 3. Deplasarea unei delegații a Municipiului Alba Iulia la Bratislava, Slovacia, în 

perioada 05-10 iulie 2016 

 4. Nominalizarea membrilor în Comisia de licitație și negocieri 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de primirea 

delegației din orașul înfrățit Beit Sahour – Statul Palestina în perioada 22 – 25 iulie 

2016. 

 6. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei sociale de analiză a 

solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat. 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor 

comisiei sociale care analizează solicitările de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii.  

 

 Paul Voicu: ”Vă propun să trecem la ordinea de zi.„ 
  

  1. Modificarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona de Dezvoltare Industrială, Alba 

Iulia-  Șoseaua de centură”, reglementat prin Hotărârea nr. 2/2012 a Consiliului local 

al municipiului Alba Iulia  

 Se dă cuvântul  domnului Sorin Cristian care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

 Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu 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. 

         Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 



 

 

 

 Paul Voicu: ”Intrăm în ordinea de zi. Primul punct este un plan urbanistic pe 

care noi îl avem de mai mult timp și care reglementează zona de dezvoltare a 

municipiului Alba-Iulia, în care avem doar o singură modificare, foarte mică  de făcut. 

Vă rog să puneți pe planșa mare, dacă puteți, planșa inițială. În situația inițială vedeți 

că noi avem câteva parcele create acolo și un drum care asigură accesul, să-l arătați 

acolo, asigură accesul la parcelele care sunt mai în spate, să spunem drumul principal 

care face legătura între Alba-Iulia și Ciugud. Deci, acel drum care, pe lângă parcela  cu 

VCST trecea la o distanță, nu știu, vreo 4, 5, 10 metrii.  Avem solicitări să punem alipit  

de limita parcelei VCST-ului pentru că, după cum bine știți nu mai este o noutate ei 

faptul că  își extind unitatea de acolo cu o altă hală în spate. Iar pentru ceea ce 

înseamnă și construcție și proces tehnologic să nu intre și nici nu are cum să intre prin 

toată curtea din față, unde au accesul la hala principală. Oricum, nu facem altceva, nu 

modificăm nimic decât translatăm drumul respectiv. Îl punem lângă limita de 

proprietate. Puneți, vă rog, planșa inițială și planșa cu modificările.” 

 Mircea Hava: ”Deci, acolo planul urbanistic pe care îl vedeți a fost o 

propunere legată  de o situație din 2007 - 2008 - 2009. Între timp, el s-a mai modificat 

în funcție de cerințele celor care au venit să se amplaseze acolo. Ultima cerință a fost a 

VCST-ului, firma belgiană care face roți dințate, de a-și dezvolta capacitatea din spate 

și în momentul acesta  au nevoie de un drum lateral. Știam de lucrurile acestea de la 

început dar așteptam ca ei să înceapă demersurile  birocratice pentru extinderea halei. 

Obligatoriu, drumul respectiv trebuie făcut ca să nu iasă cu totul altceva. Este pe 

terenul nostru. Drumul îl vom face noi, fiind pe terenul nostru, o să îl facem 

deocamdată la stadiul de piatră spartă. Pentru că ei vor căra foarte multe chestiuni 

grele. În momentul în care vor termina totul, acolo va fi făcut drumul cum trebuie și 

stație de autobuz se va amplasa în partea aceea, pentru că oamenii care se duc la 

muncă trebuie să ajungă la muncă, nu undeva la 500  de metrii de hală. De asemenea, 

și vecinul lui are o cerere. Încă 10000 mp pentru că vrea să își dezvolte ceea ce 

înseamnă hala de acolo. Nu mă întrebați câți oameni vor angaja. VCST-ul trebuia să 

aibă vreo 300. Are sub 200 pentru că în marea chestiune de locuri de muncă, iacă-tă că 

nu găsește în Alba-Iulia! Cam 65% dintre cei care lucrează acolo sunt albaiulieni. 

Astăzi! Însă, ei au credința, având în vedere și școala profesională și Universitatea 

Tehnică Cluj este aici cu secții de prelucrare  a metalelor și lucruri legate de ceea ce se 

întâmplă acolo, ei cred că își vor găsi oameni! Deci, au discutat cu UTCN   ca să își 

pregătească deja. Eu cred că la anul hala este gata. 

 Supremia vom afla când va face lucrul acesta. Iar cereri de terenuri  în zonă 

mai sunt și marea mea bucurie  este că sunt firme din Alba-Iulia. Așa e românul. Prima 

dată trebuie să vadă și după aceea mă duc și eu!” 

 Paul Voicu: ”Alte discuții dacă mai sunt? Nu sunt, așadar supun la vot proiectul 

de hotărâre. Cine este pentru?” 

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

  S-a adoptat Hotărârea nr. 178/2016 

 

 



 

 

 

 2. Participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de Colaborator în cadrul 

proiectului „DIVERTIMENTO”, finanțat în cadrul programului COSME - EU 

programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 

Enterprises (SMEs)  

  Se dă cuvântul  doamnei Crina Dumitrescu  care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Crina Dumitrescu: ”Vă supun aprobării participarea municipiului Alba-Iulia în 

cadrul unui proiect „DIVERTIMENTO” care se adresează în principal intreprinderilor 

mici și mijlocii și care a fost aprobat în componența  a șapte membrii pe care îi aveți în 

raportul de specialitate. Liderul  de proiect este o asociație din Grecia. Și în principal, 

în cadrul acestui proiect, municipiul Alba-Iulia va avea un statut de pilot, unde se vor 

implementa activitățile pilot ale acestui proiect, care se adresează în special sectorului 

de turism. Și în final, rezultatele acestui proiect se așteaptă în municipiul Alba-Iulia  să 

se concretizeze cu includerea unor obiective de patrimoniu într-o rețea turistică, 

culturală de monumente de patrimoniu. De asemenea, crearea unei platforme on line 

de promovare turistică.” 

 Paul Voicu: ”Discuții dacă sunt? Supun la vot aprobarea  acestui proiect. Cine 

este pentru?” 

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

  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 179/2016 

 

  

 3. Deplasarea unei delegații a Municipiului Alba Iulia la Bratislava, Slovacia, în 

perioada 05-10 iulie 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: ”Aprobă deplasarea unei delegații a municipiului Alba-Iulia, compusă 

din trei persoane, condusă de domnul Primar Mircea Hava în Bratislava, în perioada         

5 - 10 iulie 2016. Discutăm de Comitetul European.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Îl propun pe domnul Paul Voicu și Sandu Cornel 

Stelian.” 

  Mircea Trifu: ”Nu pot să nu fac  o mică observație vis a vis de povestea aceasta. Că 



 

 

 

am observat, acum am primit încă două sau trei chestiuni care vor fi pe ordinea de zi. Și 

văd că și pe cea cu delegația din China. Și aici nu sunt trecute cheltuielile și costurile. 

Chiar dacă ar fi trei lei, totuși sunt bani publici! Ar fi bine să apară, dacă tot votăm pentru 

delegație, care sunt costurile.” 

  Mircea Hava: ”Deci, costurile sunt conform legii! Nu se aprobă de Consiliul local! 

Consiliul local aprobă deplasarea la consilieri! Și costurile sunt conform legii! Există lege 

care spune pentru diurna în URSS, există o ordonanță!  Dacă doriți o să vă pun la 

dispoziție legea care aprobă costurile. Nu se cheltuiește nimic în plus! Pentru că nu e 

chestiunea de a cheltui ceva în plus! Trebuie să știți că în momentul în care vine Curtea de 

Conturi, este primul lucru care este verificat, fiind cel mai simplu de verificat.” 

  Mircea Trifu: ”E vorba doar de transparența vis a vis de cetățenii orașului!” 

  Mircea Hava: ”Domnule consilier! Transparența este transparență, vorbele sunt 

vorbe, legea e lege și lucrurile sunt așa cum trebuie!” 

  Mircea Trifu: ”Bun!” 

  Mircea Hava: ”Oricine dorește poate să vină să vadă! Iar diurna este în jur de 20 și 

ceva de euro pe zi! Este îndestulătoare ca să poți să stai undeva!” 

  Paul Voicu: ”Discuții dacă sunt? Supun la vot aprobarea  acestui proiect. Cine 

este pentru?” 

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

  

  S-a adoptat Hotărârea nr.  180/2016 

 

  Intră în sala de ședință doamna consilier Moldovan Angela. 

 

  Paul Voicu: ”Poftiți să depuneți jurământul, doamna Moldovan Angela!” 

  Moldovan  Angela: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună 

credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor 

municipiului Alba-Iulia. Așa să-mi ajute dumnezeu!” 

 

   

 4. Constituirea Comisiei de licitaţii şi negocieri pentru concesionarea, 

închirierea şi vânzarea unor terenuri şi construcţii în municipiul Alba Iulia. 

 Se dă cuvântul  domnului Paul Voicu  care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

   Se dă cuvântul d-lui consilier   Pleșa Gabriel  care prezintă raportul de avizare 

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Paul Voicu: ”Este vorba de comisia de licitații și negociere care este la domeniul 

public. Este vorba de comisia care are foarte mult de lucru. Este la biroul domnului 

Inurean și a domnului jurist Mihai Pripon. Cei care sunteți mai vechi, știți că este o 

comisie  în care se lucrează mult. Cei care am mai fost în comisii știți că ne loveam  de 

faptul că nu veneau domnii consilieri. Și dădeam telefoane: haideți, haideți că putem 

începe! Insist pe treaba aceasta  ca să știți la ce vă înhămați! Vă rog să faceți 



 

 

 

propuneri. Comisia este formată din șapte membrii. Vis a vis de ceea ce avem aici la 

punctul 3  mai trebuie propuneri. Vă rog să faceți propuneri.” 

  Bumbu Nicolae: ”Îl propun pe domnul Mircea Trifu și pe domnul Vasile 

Crișan.” 

  Pleșa Gabriel: ”Îl propun pe domnul Pocol Dorin, Hașa Cătălin și pe 

subsemnatul” 

  Pocol Dorin: ”Eu nu doresc să fiu în comisie.” 

  Paul Voicu: ”Ok. Atunci, vă rog să faceți propuneri!” 

  Pleșa Gabriel: ”Îl propun pe domnul Lupea Gabriel.” 

  Paul Voicu: ”Alte propuneri dacă mai sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot 

aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu propunerile făcute. Cine este pentru?” 

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

  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 181/2016 

 

 Mircea Trifu: ”Având în vedere că este o comisie nouă, vă spun așa cum le-am 

spus și celorlalți consilieri locali care au fost. Trebuie respectată legea. Faptul că faceți 

parte dintr-o comisie, chiar în calitate de consilier nu înseamnă că fac ce vreau! Și 

aceasta este legată de prețurile de adjudecare. Avem situații în care s-ar putea, pot să o 

spun că nu este nimic ascuns, să ne dea în judecată  cei care au semnat contracte.  În 

momentul în care s-a dovedit că acest contract și omul  a fost forțat,  pentru că dorea să 

accepte o sumă mare, care nu este justificată din punct de vedere legal, nu știu cine va 

deconta chestiunile din Consiliul local! Că eu nu am de gând să le decontez! Lucrurile 

au rămas scrise! Deci, domnul Mihai Pripon, șef de birou acolo, o să vă spună ce 

înseamnă legea. Și legea trebuie respectată. Deci, nu putem să spunem dacă la o 

închiriere pe domeniul public, conform legii, se calculează și iasă un euro, să spun, eu 

vreau 50 de euro! Dacă omul va da 50 de euro e bine! Dar aceasta în cazul în care este 

o licitație cu pași, nu la negociere directă. Că avem și negocieri directe. Adică, noi 

avem aceste cazuri în care oamenii au plătit sute de euro.  Dar prețul propus nu este 

corect. Faptul că el  a dat mai mult este altă discuție!  Dar prețul de unde s-a pornit 

este total eronat. Lucrurile acestea o să vi le spună. Singura chestiune este de a 

respecta legea. Asta am vrut să vă spun. Și să aveți încredere în oamenii din Primărie, 

pentru că de 20 de ani nu am avut nici o problemă legată de lucrurile acestea. Ei vă 

explică cum este legea. Baza să fie corectă.” 

 Pocol Dorin: ”Baza. Doar baza este în baza unui raport de evaluare?” 

 Mircea Hava: ”Raportul de evaluare este altceva. Eu vorbesc de concesiuni. La 

vânzare este raport de evaluare. Raportul de evaluare spune bani, lei sau ce vreți 

dumneavoastră pe metru pătrat, care în cazul unei concesiuni se împarte la 25. Și de 

aici încolo pornim.  La concesiuni. La vânzare, raportul  de evaluare este baza. Și de 

obicei noi facem  două rapoarte de la CECAR  și Anevar ca să nu fie probleme.” 

 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de primirea 

delegației din orașul înfrățit Beit Sahour – Statul Palestina în perioada 22 – 25 iulie 



 

 

 

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: ”Avem o delegație în orașul cu care avem ceva baze puse. Ei ne fac o 

vizită în 22 - 25 iulie și vin și cu un program artistic. În raportul de specialitate aveți din 

ce se compun cheltuielile. Așa cum v-a spus domnul Primar și aceste cheltuieli sunt 

conform legii. Nu putem să le facem mai mari.” 

  Mircea Trifu: ”Cu toate acestea, vreau să se notifice că fac aceeași obiecție și la 

punctul acesta pe care am făcut-o, mai ales că aș vrea să fie trecute sumele. Vă spun și de 

ce am temerea. Mai ales că am lucrat în domeniul acesta  câțiva ani, a mediatizării, că  

sunt niște sume care nu se duc în mod obiectiv  către cei care fac mediatizarea. Și aș vrea 

transparență.” 

  Paul Voicu: ”Vă spun așa cum v-a spus domnul Primar. Și aici,  nu putem face nici 

o cheltuială în plus, decât ceea ce scrie în lege. Este trecut în lege.” 

  Mircea Hava: ”Nu este nici o mediatizare aici!” 

  Paul Voicu: ”Scrie jos: cheltuieli spectacol.” 

  Mircea Trifu: ”Ați trecut cheltuieli spectacol, suport tehnic și mediatizare. Deci, 

este.” 

  Mircea Hava: ”Puneți până la 10 mii lei!” 

  Mircea Trifu: ”Domnule Primar! Nu ne putem juca așa la modul acesta cu banii 

oamenilor!” 

  Mircea Hava: ”Domnul consilier! Eu nu mă joc!” 

  Mircea Trifu: ”Dacă așa faceți afirmația  că puneți 10 mii lei, mi se pare că vă 

jucați!” 

  Paul Voicu: ”Domnul Trifu! Trebuie să învățați ceva! La ședința de consiliu se 

discută prin intermediul președintelui de ședință!” 

  Mircea Trifu: ”Eu nu trebuie să învăț nimic!” 

  Paul Voicu: ”La ședința de consiliu, trebuie să știe și consilierii noi, nu aveți voie să 

faceți dialog. Orice intervenție aveți, vă rog să ridicați mâna și președintele vă dă 

cuvântul! Vă mai spun ceva din regulament. Nu este o noutate, nu este ceva urât. Dacă nu 

respectați regulamentul, președintele de ședință, oricare ar fi el, puteți să scoateți afară 

acel consilier care nu respectă regulamentul! Aici nu suntem la piață! Discuții dacă mai  

sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot aprobarea  acestui proiect. Cine este pentru?” 

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

  

  S-a adoptat Hotărârea nr.  182/2016 

  



 

 

 

 Mircea Hava: ”Am o intervenție. Este barometrul comunității locale  pe 2015. 

Eu vă rog să vă uitați peste el. Din 320 de orașe din România suntem singurii care îl 

facem. Îl realizăm ca să vedem ce putem să facem. Este singura modalitate de a 

combate subiectivismul cu știința. Eu am încredere în cei de la Universitate. Cât vî 

permite timpul, vă rog să vă uitați peste el.” 

 
 

 6. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei sociale de analiză a 

solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat. 

 Se dă cuvântul doamnei Luminița Fara care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

 Paul Voicu: ”Este o comisie care va trebui iarăși să lucreze când vom avea 

apartamente pe care le vom repartiza din fondul locativ de stat.  Aveți primele trei 

poziții. Vă rog să faceți propuneri pentru 4 și 5.” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Îl propun pe domnul consilier Pleșa Gabriel.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Îl propun pe domnul Marius Popescu.” 

  Paul Voicu: ”Alte propuneri dacă mai sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot 

aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu propunerile făcute. Cine este pentru?” 

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

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 183/2016 

 
 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor 

comisiei sociale care analizează solicitările de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii.  

 Se dă cuvântul doamnei Luminița Fara care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

 Paul Voicu: ”Este altă comisie. Este vorba de locuințele ANL. Avem 5 sau 6 

garsoniere și un apartament cu două camere pe care trebuie să le repartizăm. Vă rog să 

faceți propuneri.” 

 Luminița Fara: ”Numai pentru consilieri se fac propuneri. Restul prin dispoziția 

Primarului. Eu v-am scris acolo.” 

 Mircea Hava: ”Chiar vă rog să studiați legea.” 

 Luminița Fara: ”Pentru că l-am adus doar astăzi vreau să precizez următoarele: 

comisia primară va fi prin dispoziția Primarului. De aceea, la punctul 1 avem doar 

reprezentanți al serviciilor din Primărie, care vor fi nominalizați de domnul Primar 

prin dispoziție. Astăzi doar propunerile de consilieri. La punctul 1 este structura 

acestei comisii. Doar atât aprobăm.” 

 Paul Voicu: ”Articolul 2. Faceți propuneri pentru cei doi consilieri.” 

 Pleșa Gabriel: ”Îl propun pe domnul Alin Ignat.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Îl propun pe Bunea Ioan Iulian, că e cel mai tânăr.” 

 Mircea Hava: ”Nu e cel mai tânăr.” 

 Paul Voicu: ”Alte propuneri dacă mai sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot 



 

 

 

aprobarea proiectului de hotărâre împreună cu propunerile făcute. Cine este pentru?” 

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

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 184/2016 

 

 Diverse 

 Mircea Trifu: ”O scurtă observație. Aș vrea să vă înștiințez că, la Bratislava, pe 

malul Dunării este un soclu dedicat unui cros care de câțiva zeci de ani se ține acolo. 

Domnul Ilie Cioca, albaiulianul nostru, a câștigat în 1968 locul I. Poate ar fi interesant 

numele dânsului acolo pe soclu. Poate aduceți o fotografie de acolo.” 

 

 Paul Voicu: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar declar şedinţa de azi 

închisă.” 

 

Alba Iulia, 30 iunie   2016 
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