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    PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  6 ianuarie 2016,  în cadrul  şedinţei  extraordinare a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.  1/2016  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Georgeta Rânghet: ”Fiind şedinţă extraordinară, proces verbal nu avem. Aşadar, 

dau cuvântul domnului preşedinte ales Pocol Dorin.” 

Pocol Dorin: ”Bună ziua. La şedinţa de astăzi sunt prezenţi un număr de 14 

consilieri. Lipsesc domnii consilieri  Pleşa Gabriel, Jidveian Ovidiu Viorel, Medrea 

Bogdan, Clepan Dimitrie, Rareş Buglea, Marius Adrian Costinaş, Iancu Gheorghe. 

Aşadar, şedinţa este legal constituită.” 

Georgeta Rânghet: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la 

lucrările şedinţei noastre  participă: doamna Teofila Ţîr – director executiv,  d-na 

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

autoritate tutelară, precum şi presa." 

 Pocol Dorin: "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  14  voturi pentru." 

 Pocol Dorin: " Şi acum, vă prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

    I. Proiecte de hotărâre privind: 

 

  1. Acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al 

Municipiului Alba Iulia aferent anului 2015.  
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 Pocol Dorin: ”Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 14 voturi pentru.” 
  



 

 

 

  1. Acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al 

Municipiului Alba Iulia aferent anului 2015.  

 Se dă cuvântul  doamnei Teofila Ţîr  care  prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate.  

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

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

servicii publice şi comerţ. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Teofila Ţîr: ”Mai mult decât am explicat în raportul de specialitate nu o să vă pot 

explica, decât dacă îmi cereţi dumneavoastră. Cred că de acolo s-a înţeles totul. Conform 

normelor de închidere a execuţiei pe 2015  avem obligativitatea de a introduce spre 

aprobare în şedinţa de consiliu acoperirea deficitului înregistrat  la finele anului 2015, din 

excedentul anilor precedenţi. Că unul dintre domnii consilieri a spus să nu se acopere din 

excedentul lui 2015. Nu este vorba de anul 2015 doar.  Şi din excedentul anilor 

precedenţi. Pentru că, pe secţiunea de dezvoltare nu au fost sufieciente veniturile. Însă, am 

acoperit din secţiunea de funcţionare. Şi acum, este o reglare a celor două secţiuni, 

practic. Şi normele prevăd ca până în data de 8 să duc la Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice hotărârea de aprobare a acestui deficit. La începutul fiecărui an am făcut. Până în 

data de 9 era. Şi acum este în data de 8 pentru că 9 pică sâmbăta sau duminica.” 

  Ioan Bogăţan: ”În ce constă deficitul acesta?” 

  Teofila Ţîr: ”Sunt cele două secţiuni ale bugetului. Din anul 2011 bugetul a fost 

format pe cele două secţiuni. Secţiunea de funcţionare are nişte venituri. Adică, veniturile 

proprii ale noastre, sume defalcate şi aşa mai departe. Veniturile secţiunii de dezvoltare se 

compun din venituri care intră de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital. Cam 

acestea fac parte din veniturile secţiunii de dezvoltare sau proiectele de finanţare 

nerambursabilă. Cum proiectele  sunt pe gata în 2015, s-au cam terminat, plus că avem 

nişte corecţii care nu sunt încasate, nu am reuşit să acoperim toată cheltuiala de pe 

secţiunea de dezvoltare din veniturile secţiunii de dezvoltare. Şi atunci am făcut 

vărsăminte  din secţiunea de funcţionare în secţiunea de dezvoltare. Practic este acelaşi 

buget dar pe cele două secţiuni. Numai din 2011  este formatul bugetul pe cele două 

secţiuni.” 

   Pocol Dorin: ”Alte discuţii dacă mai sunt la acest proiect. Nu sunt, aşadar supun la 

vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 14 voturi pentru.” 

  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 1/2016 

  

 Paul Voicu: ”Vreau să vă spun ceva înainte  să plecaţi. Vom avea în data de 26 

şedinţa ordinară. Aşteptăm şedinţa Consiliului Judeţean, care au pe data de 14. Vom 

discuta partea de buget pe 2016. Pentru că timpul este scurt, vă rog să veniţi şi la 

secţiunea de investiţii, de dezvoltare, la doamna Moldovan şi la doamna Ţîr să vă 

interesaţi că nu avem timp  să stăm în şedinţa de consiliu trei ore să discutăm. Dacă 



 

 

 

aveţi vreun interes. Nu se poate că este enorm. Fiecare unde doriţi. La evenimente, la 

social. Discutaţi cu directorii. Poate aveţi dumneavoastră propuneri. Vă rog serios. 

Pentru că nu ştiu ce dezbatere va fi.” 

 Teofila Ţîr: ”Nu este obligatorie.” 

 Paul Voicu: ”Nu este obligatorie. Şi aţi văzut că vin 2-3 oameni. Noi am făcut-o 

să fie în ordine, să fim transparenţi. Anul trecut au fost 2-3 oameni şi nu au discutat 

despre buget ci despre o stradă.” 

    

 Pocol Dorin: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar declar şedinţa de azi 

închisă.” 

 

Alba Iulia, 6 ianuarie 2016 
 

 

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                p.  SECRETAR 

                         Consilier                                              Georgeta Rânghet 

     Pocol Dorin 

 

 

 

 

 

 

 
 


