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    PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  6 august  2015,  în cadrul  şedinţei  extraordinare a 

Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1069/2015 a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Petric Vasile Daniel: "Din totalul de 21 de consilieri aleși, sunt prezenți un 

număr  de 16 consilieri. Lipsesc domnii consilieri Sandu Cornel Stelian, Crișan 

Vasile, Paul Voicu, Clepan Horațiu Dimitrie și Jidveian Ovidiu Viorel.  Aşadar 

şedinţa noastră este legal constituită.” 

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

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

lucrările şedinţei noastre  participă: doamna Teofila Țîr – director economic, 

doamna Silvia Moldovan – director tehnic, d-nul Bucur Dorică – șef birou 

resurse umane, Mihaela Petcu și Miron Beatrice Claudia - consilier Serviciu 

administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară, precum şi 

presa." 

 Petric Vasile Daniel: "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." 

 Petric Vasile Daniel :” Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este 

pentru?” 

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

 Petric Vasile Daniel: ”Vă prezint următorul  

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 
 

1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului 

Alba Iulia pe anul  2015 

2. Creșterea salarială pentru personalul angajat în unitatea administrativ 

teritorială a municipiului Alba Iulia, urmare OUG nr. 27/2015  
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1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba 

Iulia pe anul  2015 

 Se dă cuvântul d-nei Țîr Teofila care prezinta proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Șerdean Dorin Pavel care prezintă raportul 

comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice, 

comerț. 

 Șerdean Dorin Pavel : ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de 

hotărâre și nu avem obiecțiuni în privința acestuia.” 

 Teofila Țîr: ”Față de materialele prezentate în mape s-au mai făcut unele 

modificări. La capitoul 70.02 s-a adăugat suma de 15 mii lei pentru cheltuieli 

bunuri si servicii, sumă care a fost diminuată la capitolul 55.0. O altă modificare 

la capitolul 67 se pulsează la lista evenimentelor la Dilema veche 45 mii lei, 

bani care sunt diminuați dintr-o economie realizată pe proeictul Gastrourbact. 

După capitoul 70 din materialul prezentat este bugetul creditelor interne. Vă rog 

să nu țineți cont de această modificare. Nu se mai efectuează nici o modificare 

nici cu minus și nici cu plus. Așa că bugetul creditelor interne rămâne 

nemodificat. Deci în proiectul de hotărâre la art. 1 o să fie ..conform anexelor 1-

2, pentru că bugetul împrumuturilor nu se mai modifică. Lista de investiții o să 

fie anexa nr. 3, iar lista de evenimente de la art. 3 o să fie modificată la poziția 7 

– dilema veche cu suma de 45 mii lei. Conform anexei nr.4.” 

 Silvia Moldovan : ”Față de lista prezentată mai sunt unele modificări. La 

centrul de consiliere și sprijin pentru părinți Sf. Maria care se realizează pe baza 

unei relații cu Ministerul Muncii avem o modificare la creditul pe care l-am 

contractat. Suma este de 220 mii lei. După licitație s-a rezultat o economie 

considerabilă acolo și din economie s-a fundamentat achiziționarea unui 

autoturism auto-transport elevi și copii și un pachet de teste psiho. Aceste 

modificări se regăsesc la capitoul 68.02. Aici în loc de suma de 68.07 cît am 

estimat noi ca și sumă trebuie trecut70. Avem rugămintea să corectăm această 

valoare. Am aici si oferta de la furnizorul de mașini. Pentru capitoul 70.02 

trebuie făcut registrul spațiilor verzi și aici am venit și am pulsat un 35 de mii 

față de 25, preluată această cheltuială de la 70.02.” 

 Zdrânc Daniel Liviu : ”În materialele de la fiecare rectificare bugetară 

avem creșteri la lista de evenimente. Care este motivul acestor creșteri? Avem o 

creștere la sărbătoarea muzicii unde se ajunge la aproape 4 miliarde de lei. După 

cum știți am ridicat și data trecută problema la Zilele Orașului Alba Fest am 

ajuns la valoarea de 614 mii lei. Aș vrea să știu ce se întâmplă? Nu sunt evaluate 

corect sumele? Avem cheltuieli neprevăzute în afara sumelor previzionate?” 

 Petric Vasile Daniel : ”D-na Țîr vă poate răspunde.” 

 Teofila Țîr : ”Aceste discuții au fost și în ședința precedentă. Atunci v-am 

invitat să veniți să vorbiți cu colegii mei din primărie pentru că eu de la direcția 

cheltuieli care facem acestă rectificare de buget, primim o adresă pentru 

suplimentarea acestor sume. Nu știu de ce trebuie acum trecute aceste sume dar 

puteți veni la colegii din primărie să ei vă vor explica mai bine. ” 

 Zdrânc Daniel Liviu : ” Eu sunt interesat....” 



 Teofila Țîr : ”Dar vă rog să veniți la colegii mei din primărie și vă pun la 

dispoziție toate datele.” 

 Zdrânc Daniel Liviu : ”Unele evenimente nu sunt la primele ediții și de 

asta sunt curios de ce s-au crescut sumele?” 

 Pleșa Gabriel : ”Încerc eu să vă dau o explicație domnilor colegi. Față de 

anul precedent festivalul Dilema veche s-a extins acum pe 3 zile în loc de 2 zile. 

Sigur, am discutat cu cei de la dilema veche, poate ați văzut va fi un eveniment 

extraordinar. Sigur stiți că participăm atât noi cât și Consiliul Județean, deci s-a 

suplimentat, dar nu s-au luat bani decât de la niște economii de la alte 

evenimente.” 

 Zdrânc Daniel Liviu : ”D-le viceprimar la Alba Fest pornim de la o sumă 

estimată și ajungem la 614 mii lei. Aici sunt nelămurit.” 

 Pleșa Gabriel : ”Ați spus foarte bine d-le consilier, este o sumă estimată. 

Au fost costuri cu participarea, au fost atâția oameni.” 

 Medrea Bogdan : ”Ca și colegul meu aș vrea să ridic problema asta, 

pentru că la fiecare buget am zis, vă rog frumos ca să evităm aceste discuții 

puneți la fiecare eveniment în parte notele acelea explicative. Nu cred că este 

foarte complicat. O să fie mult mai simplu. Plus că avem 2 miliarde pentru 

documentația tehnică pentru zona schit...la capitoul 67 pct 7 ...Documenația 

tehncio-economică bază agrement – zona Bazin Olimpic.” 

 Silvia Moldovan : ”La punctul 7 sau 8 d-le consilier? ” 

 Medrea Bogdan : ”La 7.” 

 Silvia Moldovan : ”Acolo contractul este încheiat.” 

 Medrea Bogdan : ”D-l primar a zis că poate nu este cazul să se facă 

această investiție acolo.” 

 Moldovan Silvia : ”Eu nu am zis asa ceva. Tot dumneavoastră ati aprobat 

și PUZ-ul de acolo și studiul de fezabilitate. Că în timp se vor face alte 

modificări...vom vedea.” 

 Petric Vasile Daniel : ”Mai sunt si alte discuții?” 

 Pleșa Gabriel : ”Numai ca să concluzionăm. Domnilor consilieri puteti 

merge la colegii care se ocupă de evenimentele acestea și puteți lua toate 

informațiile.” 

 Petric Vasile Daniel : ”Cine este pentru? ” 

 ”Fiind supus la vot proiectul s-a votat cu 14 voturi pentru și 2 voturi 

împotrivă – Medea bogdan și Zdnc Daniel Liviu.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 247/2015 

 

 

 2.  Creșterea salarială pentru personalul angajat în unitatea administrativ 

teritorială a municipiului Alba Iulia, urmare OUG nr. 27/2015  

 Se dă cuvântul d-lui Bucur Dorică care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specailitate.  

 Se dă cuvântul d-lui consilier Șerdean Dorin Pavel care prezintă raportul 

comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice, 



comerț. 

 Șerdean Dorin Pavel : ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de 

hotărâre și nu avem obiecțiuni în privința acestuia.” 

 Pocol Dorin Iustin : ”Sunteți convinși că toți merită această creștere 

salarială? Sunt unii funcționari care au un comportament execrabil. Nu toți sunt 

grozavi. Merită?” 

 Pleșa Gabriel :”Dacă ați văzut pe cineva care are un asemena 

comportament, anuntați si va fi sancționat. Dacă dumneavoastră ati sesizat 

aceste lucruri.” 

 Bogațăn Ioan : ” Nu stiu daca ar trebui să vă răspund eu domnule 

consilier, dar dacă nu sunt sancționați înseamnă că sunt toți buni.” 

 Buglea Rareș : ”Cresterile salariale ar trebuie sa fie cu 100% dar din 

păcate ordonanța nu ne perimte doar cu 12%. Si cu siguranță d-l Pocol o să 

voteze acest proiect.” 

 Petric Vasile Daniel : ”Dacă nu mai sunt discuții? ” 

 ”Fiind supus la vot proiectul s-a votat cu 16 voturi pentru.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 248/2015 

 

 

 Petric Vasile Daniel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar declar 

şedinţa de azi închisă.” 

 

 

 

Alba Iulia, 6 august  2015 

 

 

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  SECRETAR 

                         Consilier                                                         Marcel Jeler 

   Petric Vasile Daniel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


