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    PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  31 martie   2016,  în cadrul  şedinţei  extraordinare a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.  481/2016  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Marcel Jeler: ”Fiind ședință extraordinară, proces verbal nu avem. Dau cuvântul 

domnului președinte ales Popa Pavel.” 

Popa Pavel: ”La ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 16 consilieri. 

Lipsesc domnii consilieri  Albani Rocchetti Simone, Pocol Dorin, Marius Adrian 

Costinaș, Domuța Iulius Viorel. 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 Bucur Dorică  - șef Birou resurse umane,  doamna 

Mihaela Petcu - consilier Serviciu administraţie publică locală, juridic, contencios, 

autoritate tutelară, precum şi presa." 

 Popa Pavel: "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  16  voturi pentru." 

 Popa Pavel: ”Pe ordinea de zi avem 1  proiect  de hotărâre. Suplimentar au fost 

introduse trei  proiecte: 

 2. Proiect de  privind modificarea Hotărârii nr. 396/2015 a Consiliului local al 

municipiului Alba-Iulia. 

 3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării planului de ocupare a 

funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Alba-Iulia pentru anul 2016. 

 4. Proiect de hotărâre  privind deplasarea domnului viceprimar Gabriel Pleșa în 

Germania la Bremen în perioada 11 - 14 aprilie 2016. 

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

 ”Fiind supusă la vot, aceasta a fost votată cu 16 voturi pentru.” 

 Popa Pavel: " Și acum, vă prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

   I. Proiecte de hotărâri  privind:  

 

 1. Aprobarea proiectului ”Educație, sănătate și înot”. 



 

 

 

 2. Proiect de  privind modificarea Hotărârii nr. 396/2015 a Consiliului local al 

municipiului Alba-Iulia. 

 3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării planului de ocupare a 

funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Alba-Iulia pentru anul 2016. 

 4. Proiect de hotărâre  privind deplasarea domnului viceprimar Gabriel Pleșa în 

Germania la Bremen în perioada 11 - 14 aprilie 2016. 

 

 Popa Pavel: ”Vă propun să trecem la ordinea de zi.„ 

   

  1. Aprobarea proiectului ”Educație, sănătate și înot”. 

 Se  prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  

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

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

servicii publice şi comerţ. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Mircea Hava: ”Singura chestiune la Proiectul ”Educație, sănătate și înot”, aș 

vrea să vă gândiți toți dacă e bine așa sau nu e bine. Să punem ”Educație, sănătate prin 

înot”. Să vă spun de unde a pornit toată chestiunea, că trebuie să îi dîm cezarului ce e 

al cezarului. Toată chestiunea a fost legată de o discuție. Oare ce se întâmplă cu copiii 

în Finlanda, că ei cresc altfel și e cu totul altceva. Și acolo orele de înot, de sport. Fac 

schi sau înot. Asta fac. Obligatoriu, fiecare copil din Finlanda face schi sau înot. Nu 

cred că e rău că cineva face treaba aceasta. Și atunci, mi-a venit ideea. Avem bazinul 

olimpic. Să știți că eu am făcut această propunere și ministrului. Dar trebuie să aibă 

curaj domnul ministru ca și acolo unde sunt bazine olimpice  să introducă în curiculă o 

oră de sport pentru a face înot. De ce pentru clasa I?  Am zis să începem cu începutul. 

De ce numai clasa I?  Pentru că, știți prea bine că încap acolo 200 de copii. Dar nu știu 

cine stă cu 200 de copii care sunt neinițiați să îi ducă la înot. Și atunci, inițierea se face 

numai pe lateral. S-au făcut și zilele în care vin la înot. Vor fi transportați cu autobuzul. 

Noi punem la dispoziție și asigurăm transportul. Și de asemenea, patru profesori de 

înot. Am convenit noi să îi luăm de la Liceul Sportiv pentru că sunt profesioniști. Ei 

doresc toată treaba aceasta. Este o chestiune extracuriculară și va trebui să îi plătim cu 

ora. Nu știu la câți bani se ridică toată treaba aceasta. 

 De ce înot? Pentru că avem bazin. Și mai este un lucru. Barometrul de opinie. 

85% dintre cei intervievați au zis că este o chestiune foarte bună. Bun! Acum oamenii 

vor și clasaI, II, III și IV! Nu avem timp! Dar am zis să începem. Sper ca proiectul să 

rămână pe vecie. Știm de la profesorii de sport că în zece ședințe orice copil învață. 

Apoi, cei care vor dori să facă performanță, pot să facă cu Liceul Sportiv. Cam aceasta 

este ideea legată de acest proiect. Haideți să schimbăm titlul: ”Educație, sănătate prin 

înot”. ” 

 Paul Voicu: ”Domnul Primar! Dacă îmi permiteți. Fiind calcule estimative și la 

plata cu ora și la transportul cu autobuzul, trebuie să trecem pâna la. Nu cred că 

atingem suma aceasta. Până la 32 de mii.” 



 

 

 

 Vasile Crișan: ”Să se analizeze dacă se pot duce și cei din clasa a doua.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Crișan! Dacă punem și clasa a doua vor veni cei 

de la clasa a III a și vor spune: dar de ce să nu vină și clasa a treia, dacă am pus clasa I 

și II? Și sunt aproximativ 500 de copii.” 

  Popa Pavel: ”Alte discuții dacă mai sunt? Nu sunt, așadar supun la vot proiectul 

de hotărâre. Cine este pentru aprobare cu amendamentele propuse?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 16  voturi pentru.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 99/2016 

 

 

 2. Proiect de  privind modificarea Hotărârii nr. 396/2015 a Consiliului local al 

municipiului Alba-Iulia. 

  Se dă cuvântul  domnului  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: ”Aici sunt modificări. Se aprobă cheltuirea sumei de până la 25 

mii lei din bugetul local pe anul 2016, capitolul cultură de către municipiul Alba-Iulia 

pentru organizarea  Concursului Național de Dans Modern “Bucuria Dansului”.” 

  Popa Pavel: ”Discuții dacă sunt? Supun la vot aprobarea  acestui proiect. Cine 

este pentru cu amendamentul propus?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 16  voturi pentru.” 

  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 100/2016 

 

 3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării planului de ocupare a 

funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Alba-Iulia pentru anul 2016.  

  Se dă cuvântul  domnului Bucur Dorică  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." 

  Modificarea unui proiect de anul trecut. Anexa nr. 1 mai precis, privind planul de 

ocupare a funcțiilor publice. Cu șase posturi.” 

  Popa Pavel: ”Discuții dacă sunt? Supun la vot aprobarea  acestui proiect. Cine 

este pentru?” 



 

 

 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 16  voturi pentru.” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr.  101/2016 

 

 4. Proiect de hotărâre  privind deplasarea domnului viceprimar Gabriel Pleșa în 

Germania la Bremen în perioada 11 - 14 aprilie 2016. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.  

  Popa Pavel: ”Discuții  dacă mai sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot aprobarea 

proiectului de hotărâre. Cine este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 16  voturi pentru.” 

  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 102/2016 
 

 

 Popa Pavel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar declar şedinţa de azi 

închisă.” 

 

Alba Iulia, 31 martie   2016 
 

 

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 SECRETAR 

                         Consilier                                                  Marcel Jeler 

       Popa Pavel 

 

 

 

 
 


