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     PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  7 decembrie   2016,  în cadrul  şedinţei  de îndată a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1865/2016 a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local sunt publice. 

Marcel Jeler: „Fiind şedinţă de îndată, proces verbal nu avem. Dau cuvântul 

domnului președinte ales Sandu Cornel Stelian.” 

Sandu Cornel Stelian: ”Bună ziua.  La ședința de astăzi sunt prezenți un număr 

de 14 consilieri. Lipsesc domnii consilieri Clepan Dimitrie, Bunea Ioan Iulian, 

Domuţa Iulius Viorel, Popescu Marius Ciprian, Moldovan Angela, Medrea Bogdan, 

Vasile Crişan.  Domnul consilier Vasile Crişan intră în sala de şedinţă în timpul 

discutării proiectului nr. 3 al ordinii de zi. Aşadar, şedinţa noastră este legal 

constituită.” 

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

şedinţei noastre  participă:  domnul Primar Mircea Hava,  doamna Teofila Ţîr – 

director executiv, dl. Mihai Belală – consilier Cabinet Primar, precum şi presa." 

 Sandu Cornel Stelian: "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." 

 Sandu Cornel Stelian: "Pe ordinea de zi avem 2 proiecte de hotărâri. 

Suplimentar a fost introdus un  proiect: 

   3. Deplasarea unei delegații a municipiului Alba Iulia la Berlin în Germania în 

perioada 12 – 16 decembrie 2016. 

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

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

 

 Sandu Cornel Stelian:  ”Și acum, vă prezint următorul 
 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 
 

  I. Proiecte de hotărâri privind:  
 

  1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, al 

municipiului Alba Iulia  

  2. Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV anul 2016 

al Municipiului Alba Iulia 



 

 

 

  3. Deplasarea unei delegații a municipiului Alba Iulia la Berlin în Germania în 

perioada 12 – 16 decembrie 2016. 

 

 1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, al 

municipiului Alba Iulia  

 Se dă cuvântul  doamnei Teofila Ţîr  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." 

 Teofila Ţîr: „După cum vedeţi în materialele pe care vi le-am prezentat, am 

rectificat bugetul cu sumele pe care vi le-am primit doar alaltăieri la ora patru, mai bine 

zis ieri dimineaţă, pentru acoperirea cheltuielilor de personal la învăţământ. Pe lângă 

sumele de la învăţământ, după cum vedeţi, avem toate modificările, tot ceea ce am primit. 

Le-am cuprins în bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi o sumă de 6,5 mii lei donaţii 

şi sponsorizări,  sume care pot fi incluse în buget în momentul încasării lor. Ne-am hotărât 

să facem şedinţă de îndată pentru că nu mai era timp suficient. Acum există un program la 

Direcţia Generală a Finanţelor şi este foarte, foarte anevoios. Deci, merge foarte greu. Şi 

pentru ca învăţământul să poată face toate modificările în buget şi să dea salariile la 

profesori, a trebuit să facem azi. Nu mai puteam să amânăm pentru că, începând cu data 

de 8 sunt salariile la învăţământ.” 

  Mircea Hava: „Acum au venit banii.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Alte discuții? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect?"   

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 350/2016 

 

  2. Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV anul 2016   

al Municipiului Alba Iulia 

  Se dă cuvântul  doamnei Teofila Ţîr  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." 

  Teofila Ţîr: „Legea nr. 273, Legea finanţelor publice locale prevede ca la finele 

fiecărui trimestru să aprobăm execuţia pentru trimestrul precedent. Însă, execuţia la 

trimestrul 4 al anului se face în decembrie. Şi având în vedere şedinţa aceasta am introdus 

şi această execuţie pentru că luna decembrie este foarte aglomerată.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru aprobare?” 



 

 

 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 351/2016 

 

 3. Deplasarea unei delegații a municipiului Alba Iulia la Berlin în Germania în 

perioada 12 – 16 decembrie 2016. 

  Se dă cuvântul  domnului Mihai Belală care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  
 

  Intră în sala de şedinţă domnul consilier Vasile Crişan. 
 

  Mihai Belală: „Este vorba de deplasarea delegației municipiului Alba Iulia, 

condusă de către domnul Mircea Hava la Berlin în Germania în perioada 12 – 16 

decembrie 2016.” 

  Mircea Trifu: „Deci, vis a vis de povestea aceasta pe care am tot ridicat-o cu lipsa 

sumelor, văd că nu e nici acum. Eu o să votez împotrivă. Şi mai mult decât atât o voi 

ataca din nou şi această hotărâre în contencios administrativ pentru simplul fapt că nu 

există sumele. Mi se părea aşa de simplu. Şi lucrul acesta nu îl înţeleg de ce nu se face. 

Cam aceasta.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru aprobare?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 14 voturi pentru şi un vot împotrivă 

Mircea Trifu.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 352/2016 

 

  Mircea Hava: „Atât vreau să vă spun că nu ştiu dacă va fi din 12 sau din 13. 

Fără nici o scuză, că nu am faţa cui să mă scuz. Când o să facă cineva ce am făcut, 

atunci discutăm.Şi nu am nici un dialog cu nimeni azi. Toate proiectele pe care le-am 

început  au adus bani pentru municipiu. Avem un proiect Horizon pe care l-am câştigat 

tot aşa. Sunt vreo 130 mii de euro. Exact ce discutam noi cu colectarea. Şi firma 

Polaris. Noi avem sută la sută şi 75%. Cam acestea  sunt sumele.  În total  vreo 200 şi 

ceva de mii de euro ca să începem odată cu chestiunea aceasta pe care o tot vehiculăm. 

Deci, nu mai facem din banii noştrii ci o facem pe banii Europei. Şi asta pentru că aşa 

vrem noi. Şi să ştiţi că avem foarte multe proiecte. Îl voi ruga odată pe Nicolaie 

Moldovan să vină să vi le prezint pe toate.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Alte discuții dacă mai aveți în cadrul şedinţei? Nu sunt, 

aşadar declar şedinţa de azi închisă.” 

 

Alba Iulia, 7 decembrie  2016 

 

               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                    SECRETAR 

                           Consilier                                          Marcel Jeler 

               Sandu Cornel Stelian 

 

 


