ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 3 martie 2017, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1414/2017 a Primarului
municipiului Alba-Iulia.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice.
Georgeta Rânghet: „Având în vedere faptul că astăzi este ședință extraordinară,
nu avem proces verbal pentru aprobat.
La ședință sunt prezenți un număr de 13 consilieri. Lipsesc domnii consilieri
Bumbu Nicolae, Domuța Iulius Viorel, Medrea Bogdan, Clepan Dimitrie, Popescu
Marius Ciprian, Bunea Ioan Iulian, Andronescu Rodica, Jidveian Ovidiu Viorel.
Domnul Jidveian Ovidiu Viorel intră în sala de ședință în timpul discutării proiectului
nr. 1 al ordinii de zi. Doamna Andronescu Rodica a anunțat că nu va participa la
ședința de consiliu. Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.
Având în vedere că doamna Andronescu Rodica lipsește, vă propun să alegem
un președinte pentru ședința de astăzi. Vă rog să faceți propuneri.”
Popa Pavel: ”Propun ca președinte al ședinței noastre de astăzi să fie domnul
Pleșa Gabriel.”
Georgeta Rânghet: ”Alte propuneri dacă mai sunt? Nu sunt, așadar vă supun la
vot această propunere. Cine este pentru?”
”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 12 voturi pentru și o abținere
Pleșa Gabriel.”
Pleșa Gabriel: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările
şedinţei noastre participă: doamna Teofila Țîr - director executiv Direcția cheltuieli,
domnul Mircea Petric - consilier Serviciul administrarea activităților domeniului
public și privat, d-na Mihaela Petcu - consilier Serviciu administraţie publică locală,
juridic, contencios, autoritate tutelară, d-na Miron Beatrice - consilier Serviciu
administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară 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 13 voturi pentru."
Pleșa Gabriel: "Pe ordinea de zi avem 2 proiecte de hotărâri. Suplimentar a
fost introdus un proiect:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Cooperare
pentru derularea activității de management energetic la nivelul Municipiului AlbaIulia.

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu completarea adusă. Cine este pentru?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 13 voturi pentru.”

Și acum, vă prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
I. Proiecte de hotărâri privind:
1. Majorarea unor tarife la unele activitati specifice serviciului de salubrizare si
a incheierii unui act aditional la contractul nr.69525/2013, privind delegarea de
gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszapezire si combatere
polei in municipiul Alba Iulia
2. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru participarea Colegiului
Economic ”Dionisie Pop Marțian”, în cadrul proiectului ”Antreprenoriat prin firma de
exercițiu”, la International Practice Firm Trade Fair în Celje, Slovenia
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Cooperare
pentru derularea activității de management energetic la nivelul Municipiului AlbaIulia.
Iniţiator
Primar
Mircea Hava
1. Majorarea unor tarife la unele activitati specifice serviciului de salubrizare si
a incheierii unui act aditional la contractul nr.69525/2013, privind delegarea de
gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszapezire si combatere
polei in municipiul Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Mircea Petric care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.
Pleșa Gabriel: ”Dumneavoastră știați că va fi azi va fi o ședință extraordinară și pe
primul loc pe ordinea de zi va fi acest proiect. Cred că ați avut timpul necesar să vă
uitați peste ele deși ați primit doar ieri materialele de ședință. Știți de ce recurgem la acest
proiect și la acest act adițional. Și în consecință aștept să interveniți dacă credeți că e
cazul.”
Intră în sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel.
Mircea Trifu: „Bună ziua. Referitor la acest proiect aș avea câteva întrebări, care
până la urmă nu țin de rezolvarea chestiunii, că nu o să putem să nu votăm pentru că
aceasta ar însemna să nu avem unde să depozităm. Eu m-am deplasat ieri la stația aceasta

de la Galda și am avut o discuție cu constructorul. Chiar am făcut un filmuleț. L-am pus
pe facebook. Nu a putut să îmi dea mai multe detalii pentru că așa e protocolul. Să mi le
dea publice. Dar mi le-a spus personal. Și într-adevăr, am aflat și eu că e cea mai
performantă stație care s-a făcut în ultimii 10 ani de zile. Societatea respectivă a făcut
vreo trei sau patru în România. Doar o singură întrebare vis a vis de aceasta pentru că nu
se poate nici acum estima când o să fie curent electric acolo. De abia peste două luni de
zile va fi licitația, am înțeles de la dânsul, pentru proiectare.”
Pleșa Gabriel: ”Dacă îmi permiteți. Chiar am răspunsul aici. Sper să îl am.”
Mircea Trifu: ”Numai să finalizez. Sunt convins că îl aveți, că doar sunteți în
domeniu! Ați fost director acolo. Eu văd partea plină a paharului, partea pozitivă. Dacă
într-adevăr se rezolvă aceasta pentru Alba-Iulia, va fi rezolvată în mod fantastic. Deci, ce
punem cu plus acolo sper să se recupereze în anii care vin. Dar cu toate acestea, vreau să
își asume cineva responsabilitatea. Și nu înțeleg de ce noi nu am făcut sau am făcut până
acum o solicitare la Consiliul Județean să știm și noi de ce după patru ani de zile, deși 40
de milioane de euro aproximativ e investiția respectivă. Îți dă cineva banii să îți faci o
casă și tu nu ești în stare în patru ani de zile să îți tragi curentul. Deci, pentru aceasta
vreau o explicație publică din partea dumneavoastră la chestiunea aceasta, ca să știe și
albaiulienii.”
Pleșa Gabriel: ”Eu vă înțeleg supărarea. Sigur, au existat zeci de acte între noi și
Consiliul Județean. Și nu numai noi am făcut adrese ci și celelalte UAT-uri din județ.
Pentru că toată lumea e în situația aceasta. Ce se întâmplă? M-am interesat personal la cei
de la distribuție de la Electrica. Ce pot să vă spun cu certitudine este că s-a avizat studiul
de fezabilitate. I-am întrebat și eu cât preconizează. Așa. Am înțeles totuși și nu știu de
unde avem noi informația că s-a făcut și licitația. Chiar au și câștigător. Este o firmă din
Târnăveni. Din câte țin eu minte. Cred că nu greșesc. Și am zis: bun. Zice: încă noi nu am
predat amplasamentul. Atenție. Ziceam de proiectare. Ei fac și proiectarea și execuția.
Este selectat și proiectantul. Și are termen de 60 de zile.”
Mircea Trifu: ”De la Consiliul Județean am informația, domnul Pleșa. Am sunat
ieri. Din politețe nu am înregistrat. Persoana a zis să nu înregistrez convorbirea. Aveți
cuvântul meu de onoare. Mi-a spus telefonic că acum e doar licitație. Nicidecum nu e
ales constructorul.”
Pleșa Gabriel: ”Nu știu ce să vă spun. Dar au zis că are termen de 60 de zile. Încă
nu le-a predat amplasamentul de lucru. Deci, 60 de zile de la predarea amplasamentului.
Am întrebat și eu când se întâmplă. Păi zice: așteptăm să vedem ce va fi. Pe de altă parte,
că vor fi două luni de zile, că vor fi trei sau patru, din păcate nu mai contează în ecuația
aceasta. De ce? Pentru că nu și-au votat și urmează să voteze acum caietul de sarcini
pentru operatorul gropii. Dacă vor exista contestații, dacă nu vor exista, sigur, probabil
undeva în toamnă în cel mai bun caz începe. Și curentul va fi.”
Mircea Trifu: ”Cineva trebuie să fie responsabil că de patru ani de zile …”
Pleșa Gabriel: ”Da. Dar nu de aici dintre noi.”
Mircea Trifu: ”Nu dintre noi. La cine am putea solicita de la Consiliul Județean să
știm și noi cine își asumă răspunderea. Domnule, după patru ani de zile să nu fi în stare să
tragi curentul! Mi se pare …”
Pleșa Gabriel: ”Dacă îmi permiteți! Se poate face o adresă. Către Consiliul

Județean, în urma ședinței în care solicităm să ni se dea un răspuns și cu termene. De
acord?”
Pocol Dorin: ”Ok.”
Jideveian Ovidiu Viorel: ”Haideți să facem un demers.”
Mircea Trifu: ”Ca să putem să dăm un răspuns albaiulienilor când va fi funcțională.
Că e singurul lucru care lipsește de acolo.”
Pleșa Gabriel: ”Vă dați seama că și noi suntem absolut jenați că suntem întrebați
aproape zi de zi. Dar deocamdată dăm răspunsurile pertinente pe care le știm că vor fi
sigure. Restul, eu pot să vă spun că aceasta este situația în ceea ce îi privește pe cei de la
distribuție de la Electrica.”
Paul Voicu: ”Eu am o singură rugăminte, domnule președinte! Haideți să vedem
concret punctele. Ce întrebăm? Adică, vreți să întrebăm și un istoric ce s-a întâmplat până
acum sau să întrebăm care este stadiul lucrărilor, care este stadiul utilităților pentru
curent, drumuri și care este stadiul procedurilor pentru licitația cu operatorul.”
Mircea Trifu: ”Da. Pe de o parte. Și eu zic.”
Sandu Cornel Stelian: ”Istoricul nu atât ne interesează, cât ce va fi.”
Mircea Trifu: ”Întotdeauna și istoria folosește. Că dacă nu învățăm nimic din
experiențele acestea, nu o să facem nimic în viitor. Adică, eu chiar vreau să știu și cred că
și oamenii din orașul acesta vor să știe răspunsul la întrebarea aceasta: de ce timp de
patru ani de zile în timp ce stația se construia, cineva nu a fost în stare, adică Consiliul
Județean să asigure curentul electric. Dacă nu a fost în stare în patru ani, atunci normal că
eu îmi pierd încrederea că nici peste un an nu o s-o rezolve. Că totuși, aici e problema. Să
știm un răspuns. Până se trage curentul, că nu cred că mergem pe lună! Dă-o încolo! Să
faci un transformator, treabă pe care am făcut-o mulți dintre noi și știm termenele!”
Pleșa Gabriel: ”Am înțeles că și pe ei presiunea este foarte mare. Acum, cu atât mai
mult! Dar facem această adresă. Nici o problemă. În ședința viitoare citim răspunsul dacă
va exista. Și mă gândesc că va exista. Și asta este. Acum, referitor la proiectul în sine, ați
văzut că va exista o mică creștere în jur de doi lei. De la 8 la 10,3 lei parcă. Cât, domnul
Mircea?”
Mircea Petric: ”La persoane fizice de la 6,76 la 8,98. Este o creștere la persoanele
fizice de 31,85%.”
Pocol Dorin: ”Și la persoane juridice?”
Mircea Petric: ”Ce implică asta? Este distanța. Vreau să vă spun următoarea
chestiune. În lista depozitelor pentru gestionarea deșeurilor toate depozitele practică
depozitarea pe categorii de fracții. Adică, deșeu menajer, hârtie, carton, plastic, pet, sticlă,
metal și așa mai departe. Singurul depozit care ne acceptă așa cum preluăm noi deșeurile
de la punctele de colectare este Cristianul și Târgu Jiu. La Târgu Jiu există un tarif de
depozitare de persoane fizice, juridice. Așa practică ei. Este adoptat prin hotărâre de
consiliu. Târgu Jiu este ok. Dar prețul crește datorită transportului. Sunt 280 de km dus
întors.”
Pleșa Gabriel: ”În schimb să le dăm și vestea bună domnilor consilieri că am avut
și o coborâre la tariful de depozitare. Adică, e numai 16 euro pe tonă în loc de 20. Nu?”
Mircea Petric: ”Nu. La Cristian plăteam 61 de lei pe tonă. Aici este 17,1 la
persoanele fizice și 18,60 persoane juridice - tarif de depozitare.”

Pocol Dorin: ”De unde știu ei care este de la persoane fizice și care este de acasă?”
Paul Voicu: ”Dacă îmi permiteți! Tehnic vă explic eu. Sunt două lucruri total
diferite. În lanț se întrepătrund. Luat de la blocuri, de la case particulare, de la agenți
economici se transferă pe rampă, apoi se transportă la Târgu Jiu sau la Sibiu. Dar din
punct de vedere al documentelor și al contractelor sunt lucruri diferite. Adică, Polarisul
are contract cu fiecare asociație de proprietari și cu fiecare persoană fizică, respectiv casă
de locuit. Și apoi are contract cu agenți economici. Sunt lucruri diferite, de prețuri diferite,
agenți economici, de cantități. Una este la persoană, la populație și una este la agentul
economic per cantitate. Sunt diferite. Apoi este un alt contract comercial între două
societăți comerciale, cum era și între Polaris și Cristian, respectiv Tracon SRL. Și acum
este un alt contract comercial între Polaris și respectiv cum îl cheamă de acolo. Deci, sunt
două lucruri total diferite. Una este o multitudine de contracte încheiate în Alba-Iulia,
între societatea comercială care execută această lucrare cu prețurile stabilite în Consiliul
local și alta este contractul comercial între două societăți comerciale care au alte taxe,
prețuri, acea taxă care merge la Ministerul Mediului. Deci, sunt lucruri total diferite. Ce
ați întrebat dumneavoastră, într-adevăr sunt tot lucruri de la cap la coadă. Dar sunt lucruri
diferite. Nu le suportă populația din Alba-Iulia, nu le suportă agentul economic decât
aceste prețuri pe care le stabilim noi acum.”
Pocol Dorin: ”Știu. Dar mai fac și ei niște abuzuri.”
Pleșa Gabriel: ”La cine vă referiți?”
Pocol Dorin: ”Prețul este pe cantitatea stabilită acum. Ați spus și dumneavoastră, și
dânsul. Că este pe cantitate.”
Pleșa Gabriel: ”În funcție de contractele făcute.”
Pocol Dorin: ”Este pe cantitate. Mă refer la contractul pe care îl are Polaris cu mine
sau cu oricine!”
Paul Voicu: ”Sau un alt agent economic.”
Pocol Dorin: ”Exact. De ce mă obligă să plătesc sau să plătesc ce nu îmi oferă?”
Pleșa Gabriel: ”Mai exact!”
Pocol Dorin: ”Păi este pe cantitate! Ei mi-au pus în față un contract! Pac!
Semnează! Și îmi aduc lună de lună o factură! Și eu nu dau atâta! Eu consum 10 metrii
cubi!”
Pleșa Gabriel: ”Nu se poate!”
Pocol Dorin: ”Cum nu se poate? Eu pot demonstra oricând că fură!”
Pleșa Gabriel: ”Eu zic să discutați cu ei contractul acesta!”
Pocol Dorin: ”O să mă duc să discut cu ei!”
Pleșa Gabriel: ”Noi aici discutăm tarife nu și clauzele contractuale!”
Pocol Dorin: ”Păi dacă prețul este pe cantitate, ce clauze mai trebuie? Ei vin joia și
îmi iau deșeurile. Nu?”
Paul Voicu: ”Fiecare asociație de proprietari sau agent economic de câte ori se
ridică pe zi! Sunt asociații de proprietari care ridică odată pe zi, de două ori pe zi, o dată
la două zile! Așa se întâmplă și la agenții economici!”
Pocol Dorin: ”Pe mine nu m-a întrebat niciodată!”
Paul Voicu: ”La dumneavoastră mă gândesc că este vorba de un birou.”
Pocol Dorin: ”Da! Și ca mine mai sunt mulți! Eu nu vorbesc numai în numele

meu! Pe mine mă întreabă foarte multă lume!”
Paul Voicu: ”E foarte divers. Eu cred că ar trebui să negociați cu ei. Acum că am
deschis subiectul putem discuta n și n probleme. Vă dau alt exemplu. Tot ce înseamnă
partea de vânzare flori în piață. Este 60 de lei pe lună. Cei care nu au contract plătesc
acea taxă specială. Dacă sunt cu un angajat sau doi acim plătesc zece lei pe lună. E o
diferență enormă să plătești zece lei pe lună sau 60 de lei pe lună. Eu de ce vă spun?
Lucrurile acestea trebuie negociate cu ei. Nu le putem negocia aici în Consiliul local
cantitățile pe fiecare.”
Pocol Dorin: ”Am ridicat problema ca procedură, ca idee.”
Paul Voicu: ”Contractele nu sunt în Consiliul local. Aici se fac prețuri. Așa spune
legea. Contractele le discutați cu Polaris.”
Pocol Dorin: ”De aici direct acolo plec!”
Mircea Trifu: ”Păi lucrurile nu stau chiar așa cum spune domnul viceprimar Paul
Voicu!”
Paul Voicu: ”Păi nu spun eu! Dar legea spune așa! Eu nu sunt atât de deștept! Eu vă
spun ce scrie în lege!”
Mircea Trifu: ”Mă lăsați să termin? Vă rog!”
Paul Voicu: ”Cum să nu!” Eu numai vă completez, nu vă întrerup!”
Mircea Trifu: ”E și asta o întrerupere. Deci, am ascultat mai multe opinii în ultima
săptămână de la foarte mulți care ridicau problema pe care a ridicat-o Dorin Pocol!
Pentru că, într-adevăr ei nu pot să meargă cu cântarul la fiecare agent economic. Dar pe
de altă parte, nu cred că e bine ca noi să îi trimitem pe oameni: du-te domnule și discutați
cu Polaris, atâta timp cât noi suntem într-un fel sau altul în baza contractului parteneri
cu Polaris și pe de altă parte suntem angajații albaiulienilor să le reprezentăm interesul în
baza Legii nr. 215. Cred că ar trebui să inițiem noi o discuție cu Polaris și eventual să
vină cu niște trepte de tarif, să zic așa, cu niște plafoane, cu niște cantități minime sau
maxime ca să fie contractul acesta mulțumitor și pentru cel cu biroul care aruncă două
hârtii și pentru cel care aruncă o tonă. Nu să fie unul general în care într-adevăr e
neplăcut să te trezești că plătești o sumă și tu nu dai gunoi practic. Și cred că aceasta ar
trebui să o facem noi.”
Pleșa Gabriel: ”Domnule consilier! Cred că am un răspuns. Știți foarte bine că și
acest contract se va încheia. Și va urma un alt contract pe salubritate care va fi numai
colecatre. Ce așteptăm? Prețul de la viitoarea groapă de gunoi de la Galda. Prețul de
depozitare. După care ne putem face și noi treaba. Dar vreau să vă spun o părere
persoanlă. Cred că ar trebui să facem un demers în care să crească prețul pentru cei care
nu vor să facă contracte de salubritate.”
Pocol Dorin: ”Tocmai de aceea ar fi bine să fie contractul diferențiat. Că atunci, fiți
sigur că toată lumea o să își facă.”
Angela Moldovan: ”Sunt de acord să se încurajeze să își facă contracte de către
fiecare. Vă spun de ce. Eu locuind și la bloc, în jurul blocului meu nu are nimeni
contract și pun la containerul nostru tot gunoiul! Și nu plătesc nimic!”
Pocol Dorin: ”Asta se întâmplă datorită faptului că nu sunt diferențiate
contractele!”
Mircea Trifu: ”Ar trebui stabilită o întâlnire cu oamenii aceștia. Să vină aici la o

discuție. E așa de simplu!”
Pleșa Gabriel: ”E de reținut!”
Vasile Crișan: ”Eu vreau să întreb. De acord cu acest contract. Trebuie. Dar după ce
se va reveni la Galda, se va reveni la vechile prețuri?”
Pleșa Gabriel: ”Depinde cum se va încheia acea licitație. Ce prețuri va avea, ce
tarife va avea la groapa de la Galda.”
Vasile Crișan: ”Normal ar trebui să scadă. Al doilea lucru. Fac parte din Asociația
33 Parc Cetate. Avem enorm de multe societăți care aruncă gunoiul la noi. Dacă urmărim
câteva zile o să vedem că cel mai mult gunoi vine de la societăți și nu de la proprietari.
Eu aș propune ca la ședința din luna martie să chemăm un reprezentant de la Polaris să-și
spună punctul de vedere.”
Pleșa Gabriel: ”Vă rog, fetele, să notăm!”
Vasile Crișan: ”Și în al treilea rând. Avem aprobat de câteva luni un proiect aprobat
să se facă colectarea deșeurilor pe fracții.”
Pleșa Gabriel: ”Dar știți că am revenit acolo?”
Vasile Crișan: ”Eu zic să începem de acum că să se obișnuiască omul, chiar dacă nu
peste tot, să se obișnuiască omul până când va fi pus în fața faptului împlinit.”
Hașa Cătălin: ”Am văzut că sunt asociații de proprietari care și-au îngrădit pubelele
și fiecare proprietar avea cheie. Cred că ar rezolva problema aceasta.”
Mircea Petric: ”Aveți contractul pentru prestarea serviciului de salubrizare aprobat
prin hotărâre. Se poate negocia. Este contract între două părți. Persoană fizică - Polaris,
persoană juridică - Polaris. Există norme de producere a gunoiului pe activitate. Dacă
aveți second hand de haine. Sau florăria. Fracția umedă. Resturi de flori. Se poate
negocia. Ca și orice contract. Legea permite. Iar ca dotare tehnică, Polaris are pubelă de
80 de litrii, 120 de litrii și 240 de litrii. Poate să aleagă.”
Pocol Dorin: ”Eu am o pubelă mică. Și e nouă ca la început că nu am folosit-o
niciodată! Că a venit și a zis că e obligatoriu! Am fost eu fraier! E drept! Nu-i nimic!”
Paul Voicu: ”V-a păcălit dacă a zis că e obligatoriu contractul cu totul. Este
obligatoriu prin lege să aveți un contract de salubrizare orice persoană fizică și juridică.
Asta scrie legea. Dar nu este obligatoriu nici în contract cadru și nimic ce nu este în lege.
Cantitate! Nu este obligatoriu! Negociabil! Și de câte ori pe săptămână! Negociabil!”
Mircea Trifu: ”O singură observație vis a vis de aceasta și de ceea ce spunea
domnul Paul Voicu. Pentru că această obligație a noastră care iasă din Legea nr. 215, chiar
dacă nu există în lege, ne duce la a face întâlniri publice cu oameni. Și cum să le facem?
Aici este foarte interesantă treaba. Eu am mai auzit chiar de la prima ședință. Domnule,
sunt de acord cu niște lucruri, să facem discuții cu ONG-uri, cu cine vrea să participe.
Suntem obligați noi să mergem spre cetățeni și să facem o campanie foarte puternică de
informare. Întâlnirile publice ar trebui să fie mai dese și mai ales pe temele principale, ca
oamenii să afle lucruri, să vină cu întrebări. Că așa, să ne spălăm pe mâini! Și nu vreau să
mă înțelegeți greșit! Eu asta vreau să înțelegeți! Nu suntem aici să căutăm legi care să ne
permită sau să nu ne permită ci să fim cât mai deschiși.”
Paul Voicu: ”Am zis că închei dar trebuie să vă mai spun că timp de vrei 20 de
ani, de când sunt eu în această instituție, am făcut sute de dezbateri publice. Colegii
consilieri mai vechi își aduc aminte. Nu văd o temă de dezbatere mai importantă decât

bugetul. Nu am avut niciodată mai mult de 14, 2, 7 oameni din municipiul Alba-Iulia. De
20 de ani. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că suntem printre puținii care avem
dezbatere publică pe buget de când ne impune legea. Că multe consilii locale nu fac. O să
vedeți cât vor veni la dezbaterea bugetului.”
Mircea Trifu: ”Dacă ați fi inițiat cu vreo 2, 3, 4 luni înainte asemenea discuții, nu în
ultimul moment!”
Paul Voicu: ”Dumneata ești gică contra! Noi discutăm de două luni de buget!”
Pleșa Gabriel: ”Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot! Cine este pentru
aprobarea acestui proiect?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 82/2017
2. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru participarea Colegiului
Economic ”Dionisie Pop Marțian”, în cadrul proiectului ”Antreprenoriat prin firma de
exercițiu”, la International Practice Firm Trade Fair în Celje, Slovenia.
Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Pleșa Gabriel: ”Înainte de a da drumul la discuții, vreau să vă spun că este
posibil să fie discuții referitoare la sumă. Suma este de 22095 lei.”
Pocol Dorin: ”Câți copii?”
Pleșa Gabriel: ”40.”
Pocol Dorin: ”Câte zile?”
Părăsește sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel.
Pleșa Gabriel: ”Vreau să vă spun că această solicitare am mai avut-o. De două
zile nu am onorat această solicitare. Copiii care merg anual și fac lucruri bune acolo.
Desigur, se poate discuta pe marginea oportunității acordării unei asemenea sume sau
pe marginea sumei în sine. De aceea, eu vă invit să facem discuția necesară.”
Vasile Crișan: ”Vreau doar să vă spun atât. Că este un grup care participă în
Slovenia unde se include transport, cazare, masă plus participarea la acel târg acolo.
Am rugat, făcând parte din consiliul de administrație al liceului, ne-a venit solicitarea
și ne-a rugat să îi ajutăm. Și de aceea vă rog și eu pe dumneavoastră să îi ajutăm dacă
se poate. În cazul în care nu se poate, vor trebui să suporte copiii și vă dați seama că
foarte mulți dintre părinți nu sunt de acord și nu își permit să plătească niște sume ca să
meargă copiii acolo. Rămâne la aprecierea dumneavoastră. Și eu pentru înțelegere vă
mulțumesc!”
Paul Voicu: ”Aș avea o întrebare. Dumneavoastră, fiind acolo, probabil că știți.
De obicei, la aceste proiecte și la aceste solicitări se spunea: această acțiune costă 100
de lei și dumneavoastră vă solicităm 50 de lei! Aici, eu am o dilemă. Nu știu. Nu ne-a
spus cât e costul total și cât ne cere nouă. Acesta este costul total?”
Pleșa Gabriel: ”E costul transportului.”
Vasile Crișan: ”Costul este mult mai mare.”

Pleșa Gabriel: ”E doar costul transportului. Am lămurit această problemă la
director.”
Sandu Cornel Stelian: ”E o problemă cu bugetul, că nu e trecut și nu știu ce. Și
ca să nu existe discuții, eu propun să modificăm în sensul să le spunem că noi plătim
transportul. Noi plătim contravaloarea transportului.”
Vasile Crișan: ”Să ne clarificăm. Am spus că din cauză că s-ar putea să găsim o
firmă de transport Gicu Trans care să ne ofere un preț și să ne ajute cu o sumă de bani.
Și atunci am zis: să vedem cât ne dă Consiliul local. Și bine ar fi să ne dați pentru
cazare sau aia.”
Pleșa Gabriel: ”Sunteți de acord să completăm până la suma de 22095? Că poate
va fi până la 10000.”
Pocol Dorin: ”Eu am împărțit suma solicitată. Este 550 de lei/copil. Înseamnă
aproximativ 120 de euro groso modo. Este suma pentru transport/copil. Dacă este
cazare și masă, eu consider că suma este bună și putem fi de acord cu ea. Cred că e
ok.”
Sandu Cornel Stelian: ”Trebuie completat ”din bugetul pe 2017””.
Georgeta Rânghet: ”Din bugetul local pe anul 2017.”
Pleșa Gabriel: ”Dacă mai sunt și alte discuții la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus ”aprobă alocarea sumei
de până la 22.095 lei din bugetul local pe anul 2017”. Cine este pentru?”
”Fiind supus la vot, proiectul și amendamentul au fost votate cu 13 voturi
pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 83/2017
Părăsește sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Cooperare
pentru derularea activității de management energetic la nivelul Municipiului AlbaIulia.
Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Pleșa Gabriel: ”Ce pot să vă spun? Cred că ați citit atent proiectul. Să știți că nu
este vorba de nici o sumă aici. Asta vreau să vă spun în primul rând. De ce? Pentru că
în Aleea, Consiliul local a fost membru fondator. Deci, mare atenție. Am vrut să vă
spun din start. Nu este vorba de nici o sumă. Noi suntem obligați prin lege. De fapt,
UAT-urile. Discuții dacă mai aveși la acest proiect? Nu sunt, atunci supun la vot. Cine
este pentru aprobare?”
”Fiind supus la vot, proiectul și amendamentul au fost votate cu 13 voturi
pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 84/2017
DIVERSE:

1. Pleșa Gabriel: ”Aveți pe masă acest material făcut de STP care face referire
la adresa dumneavoastră către Aida. Se dau o serie de cheltuieli. Nu discutăm acum ci
o lăsăm pentru ședința viitoare. De acord?”
2. Mircea Trifu: ”Vis a vis de povestea aceasta, vreau să fac o mică intervenție
cu bugetul. Noi în fiecare an, chiar și până acum am votat o serie de cheltuieli
multianuale. Chiar dacă legea, bugetul național nu e votat eu nu cred că ne oprea
nimeni și nimic și cred că ar fi indicat să avem cu 3-4 luni și chiar cu mai mult înainte,
să avem aceste consultări publice, această invitație a cetățenilor spre discuții. Ca să nu
ne trezim în ultima săptămână să facem pe repede-înainte și să ne trezim că vin 14
oameni. Deci, eu asta am tot încercat să vă spun. Pentru că discuțiile pe buget le
purtăm în grabă și cetățenii nu mai sunt interesați dacă noi nu îi informăm că ar fi bine
să discutăm. Și nu văd de ce ne încrâncenăm.”
Pleșa Gabriel: ”O explicație tehnică. Aveți o societate și cred că știți ce
înseamnă: cheltuieli, venituri și profit. Nu se pune problema la buget. Puteam de
principiu niște discuții dar nu aveam sume. Noi acum estimăm veniturile și ce va fi de
la guvern și de la Consiliul Județean. Avem cheltuielile clare. Ce rămâne diferența sunt
banii care se duc în investiții. Noi nu avem o sumă clară. De aceea se fac discuții
concrete doar acum. Cred că este o explicație tehnică care vă satisface.”
Pleșa Gabriel: ”Alte discuții dacă mai aveți? Nu sunt, aşadar declar şedinţa de azi
închisă.”
Alba Iulia, 3 martie 2017
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