
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

    PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  8 septembrie 2015,  în cadrul  şedinţei  extraordinare a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1421/2015 a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

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

cuvântul domnului președinte ales Pleșa Gabriel.” 

Pleșa Gabriel: ”Din totalul de 21 consilieri aleși, sunt prezenți un număr de 19 

consilieri. Lipsesc domnii consilieri Jidveian Ovidiu Viorel și Presecan Marius. 

Așadar, ședința 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,  doamna Ileana Krisbai - șef Serviciu administrarea activităților domeniului 

public și privat,  d-na Mihaela Petcu - 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  19  voturi pentru." 

 Pleșa Gabriel: "Pe ordinea de zi avem patru proiecte de hotărâri. Proiectul nr. 4 

Parcelarea, schimbarea categoriei de folosință și înscrierea dreptului de proprietate în 

domeniul privat al municipiului Alba-Iulia asupra unui imobil (teren), înscris în CF    

nr. 78113 Alba-Iulia este retras de pe ordinea de zi pentru că nu îndeplineşte 

legalitatea. Nu este semnat nici de domnul secretar, nici de iniţiator. 

 Supun la vot ordinea de zi cu modificarea adusă. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul ordinii de zi a fost votat cu 18 voturi pentru și o 

abținere Pocol Dorin.” 

 Pleșa Gabriel: ”Și acum, vă prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

 

I. Proiecte de hotărâri privind:  

  1. Modificarea Hotărârii nr. 32/2015 a Consiliului local al municipiului Alba 

Iulia  

 2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de 

parcare cu plată în zona centrală – str. Tudor Vladimirescu. 



 

 

 

   3. Aprobarea modificării tarifelor la lucrările de deratizare în municipiul Alba 

Iulia, prevăzute în Anexa nr.2 la contractul de concesiune nr. 20082/2012 încheiat cu 

SC Coral Impex SRL.  

 

  ”Pleșa Gabriel: ”Începem cu proiectul nr. 1 al ordinii de zi.” 

 

  1. Modificarea Hotărârii nr. 32/2015 a Consiliului local al municipiului Alba 

Iulia  

 Se dă cuvântul  doamnei Teofila Țîr  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 Țîr: ”Este vorba de excedentul înregistrat de centrele bugetare din 

învățământ la sfârșitul anului 2014. Prin această hotărâre nr. 32/2015 a fost repartizat pe 

cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru centrele din 

învățământ. Iar mai nou am primit o solicitare de la Seminarul Teologic Ortodox care 

solicită mutate sumele atribuite pe cheltuielile de capital. Adică, de pe secțiunea de 

dezvoltare  să fie mutate pe secțiunea de funcționare. Să fie utilizați acești bani pentru 

bunuri și servicii, nu pentru cheltuieli de capital.” 

  Pleșa Gabriel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la vot.  Cine 

este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 19 voturi pentru.” 

  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 281/2015 

  

   2. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de 

parcare cu plată în zona centrală – str. Tudor Vladimirescu. 

  Se dă cuvântul  domnului Pleșa Gabriel  care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Pleșa Gabriel: ”Ați avut materialul. Aș vrea să vedem dacă sunt discuții. 

Domnul Vodă este azi în concediu dar și-a susținut proiectul săptămâna trecută. Dacă 

mai sunt alte discuții față de cele de săptămâna trecută?” 

  Medrea Bogdan: ”Amendamentul cu un leu pe oră și după ora 18,00 gratuit.” 

  Pleșa Gabriel: ”Deci, 1 leu/oră până la 18,00 și după ora 18,00 gratuit până 

dimineața la opt. Alte discuții?” 

  Rareș Buglea: ”Știm cu toții că de dorit ar fi ca această parcare să fie exploatată 



 

 

 

sută la sută în regim comercial. Însă, avem  18 locuri rezervate riveranilor, locatarilor 

de acolo. Nu sunt locuri în spatele blocului? Și să exploatăm sută la sută?”  

  Pleșa Gabriel: ”Vă pot răspunde. Sunt 14 locuri în spate.  Domnul Inurean s-a 

uitat pe cererea făcută de asociația de proprietari. Ei au 14 mașini plus încă patru care 

ar fi duble. Sunt pe familii cu două persoane. Deci, la ora aceasta ar fi 18 mașini pe 14 

familii. Locurile din spate la ora aceasta sunt 14.” 

  Pocol Dorin: ”Și atunci nu le trebuie patru?” 

  Pleșa Gabriel: ”Bun. Acum există și acel amendament.” 

  Rareș Buglea: ”Nu a fost clară situația nici în ședința de data trecută.” 

  Pleșa Gabriel: ”Cu locurile de parcare pentru riverani?” 

  Rareș Buglea: ”Da.” 

  Pleșa Gabriel: ”Noi propunem în regulament 18 locuri.” 

  Pocol Dorin:  ”Ați zis că numai patru este nevoie, că sunt 14!” 

  Pleșa Gabriel: ”Și era acel amendament. Dacă vă aduceți aminte, data trecută, 

făcut de domnul Vodă prin care propuneam completarea cu un articol, să lăsăm la 

latitudinea Primarului, dacă va fi plus sau minus 2 locuri în funcție de cererile venite. 

Adică, erau trecute în regulament 18. Dacă sunt 19 sau mai puțin, 17 sau 15, să rămână 

la latitudinea Primarului. Vă aduceți aminte acel amendament?” 

  Pocol Dorin: ”Și atunci, de ce e nevoie să mai votăm noi acum? Lăsăm totul la 

latitudinea Primarului! Că e mai simplu!” 

  Pleșa Gabriel: ”Puteți propune lucrul acesta! Și îl consemnează și îl și votați ca 

atare, dacă vreți!” 

  Pocol Dorin: ”Eu nu îl propun! Am întrebat! Dar tot nu ne-ai lămurit cu numărul 

de 14. Altceva am întrebat. Și domnul Buglea a întrebat altceva.” 

  Pleșa Gabriel: ”Spuneți!” 

  Pocol Dorin: ”Câte locuri este nevoie pentru riverani? Ați spus că 14 locuri. 

Sunt în spate. Și poate ar mai trebui în plus.” 

  Pleșa Gabriel: ”Atâtea sunt înregistrate ca și cereri.” 

  Mircea Hava: ”Trebuie exploatată în regim comercial cu parcarea pentru că, 

după ce s-a investit atâta și s-a făcut așa cum s-a făcut, obligatoriu trebuie să aducă 

bani. E vorba de cele 18 locuri, 14, 12, un loc. Propunerea a fost că și alte modificări, 

înafară de tarif ca și la bazin să le poată face Primarul prin dispoziție. Nu este nici o 

problemă. Vă adun de câte ori vreți, pentru fiecare virgulă. 14 locuri s-au făcut în 

spate. Deci, 14 se vor duce în spate. De ce? Eu credeam că o să facă cineva, dacă tot 

discutăm atâta de comercial. De ce nu s-a propus să nu mai fie pentru riverani 10 lei pe 

lună? Să fie 100 de lei pe lună. În acel moment, fiți siguri că or să se ducă în spate, 

pentru că e frumos să ți-o pui sub geam și să nu te intereseze. Deci, puteți să faceți 

această propunere. Eu am semnat un proiect. Eu nu o să mai vin cu amendamente. Dar 

mă simt obligat să vă ajut, să vă dau o sugestie în zona aceasta. Și așa, dacă discutăm 

din punctul acesta de vedere, tot eu sunt de vină pentru toate. Așa că, îmi asum și vina 

aceasta. Pe el se poate propune un alt tarif la abonament, care poate să fie, cum se face 

abonamentul 60% din tarif, care se poate calcula. Sau cum vreți dumneavoastră. E în 

funcție de cum se face abonamentul. Asta e!  Pentru că, chiar că este  undeva împotriva  

a tot ce este normal ca să stai într-o parcare cu 0,2 bani pe oră.” 



 

 

 

  Pleșa  Gabriel: ”Dar mare atenție că există HCL nr. 41/2010 prin care s-au 

atribuit până acum în oraș toate parcările în alte zone. Deci, știți.” 

  Mircea Hava: ”Este altă treabă. Vă dau un exemplu. Și Cetatea face parte din 

oraș. În momentul în care se vor monta acolo barierele, nu va fi 10 lei pe oră, ci va fi 

tariful pe care dumneavoastră deja l-ați aprobat. Dacă discutăm de chestiuni de genul 

acesta. Eu v-am sugerat.” 

  Ioan Bogățan: ”Având în vedere condițiile speciale care s-au amenajat acolo de 

parcare, având în vedere și faptul că cei care, eventual vor ajunge acolo să intre 

locatari, să își parcheze mașinile acolo, nu vor putea să își facă curățenia parcării de 

unii singuri acolo ca și atunci când intră mașinile de curățat ale orașului pentru cei care 

nu sunt locatari, cheltuielile se descarcă tot pe municipiu. Și atunci, vin cu o propunere 

de 150 de lei pe lună. Pentru că sunt condiții speciale. În condițiile în care nu le 

convine, au loc și în spate.” 

  Mircea Hava: ”Aceasta este discuția. Este loc. Deci, nu se ia la nimeni dreptul. 

Au loc în spate. S-au creat 14 locuri. Dacă ne uităm bine, mai putem crea patru. Dar 

acum, cum să vă spun? Este un lucru pe care l-am discutat cu dumneavoastră și o să îl 

discute copiii noștri. Domnule! Mașină, mașină! Mașină de serviciu, de cutare. Unde? 

Că atât e orașul! Pe câmp! În spate mai sunt 14 acum făcute. Nu pot să îți spun acum! 

Dacă mă duc acolo cu cei de la noi, putem să mai creăm patru.” 

  Rareș Buglea: ”În celelalte zone ale orașului unde sunt trasate, marcate parcările 

tariful este 100  de lei anual. Domnul Bogățan! Nu putem să le cerem celor de acolo 

100 de lei pe lună.” 

  Ioan Bogățan: ”Sunt condiții speciale.” 

  Mircea Hava: ”În parcarea din față. În parcarea din spate 100.” 

  Rareș Buglea: ”Dar va trebui să fie tariful tot anual așa cum au ceilalți din oraș.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”1800 de lei pe an!” 

  Mircea Hava: ”Gândiți-vă că avem discuțiile acestea pentru că avem de gând să 

încercăm, să găsim soluțiile pentru că bani, nu plouă cu ei, două parcări terane și 

subterane. Acum, dacă credeți că acolo se poate parca cu zece lei pe an, atunci ne 

înșelăm.  Din punctul meu de vedere, eu v-am mai spus. Lăsați-o gratis! Și cu asta 

basta!” 

  Clepan Dimitrie Horațiu: ”Sau votat amendamentele noastre și după masa până 

dimineața oamenii gratuit și atunci se elimină orice problemă.” 

  Mircea Hava: ”Domnilor consilieri! Aceasta a fost și prima noastră propunere, 

să discutăm  cu cei care se pricep la lucrurile acestea. Ne-au spus că e undeva către 

imposibil. Parcarea și bariera funcționează. Ori că pui bani ori că nu pui bani. Deci, 

consumabile în continuare, hârtie, tichet cu bandă magnetică. Deci, toate lucrurile 

acestea costă. Toate costă. Și în plus, nu face altceva decât să ne încurcăm. Și așa, din 

această parcare nu știu ce bani vor ieși! Toate cele 80 de locuri să fie pline, socotiți 

dumneavoastră ce sume imense se fac și cât a costat investiția! Nimeni nu s-a gândit să 

recupereze investiția din parcare. Nici nu se poate gândi nimeni la treaba aceasta.” 

  Ioan Bogățan: ”Parcarea este păzită 24 din 24. Deci, să rețineți chestia aceasta.” 

  Rareș Buglea: ”E mult!” 

  Ioan Bogățan: ”Propun 100 de lei pe lună.” 



 

 

 

  Pleșa Gabriel: ”Dacă îmi permiteți o mică intervenție la ceea ce spun colegii de 

la PSD. Ce se întâmplă în primul rând cu o parcare neplătită? Apar tot felul de 

probleme, de pietroaie, că își rezervă parcarea, lăzi, containere puse de tot felul de 

indivizi care îți oferă loca de parcare. Nu e bine deloc. Lăsați-o să o reglementăm așa 

cum se reglementează în orice oraș civilizat. Ați văzut foarte mulți care fac un busines 

că îți rețin un loc de parcare și îi dai un leu! Nu e bine! Părerea mea este că trebuie 

plătită 24 din 24. E părerea mea. Votați fiecare în consecință. Atenție mare! Votăm 

proiectul cu amendamentul propus de domnul consilier Medrea Bogdan 1 leu pe oră și 

zero lei pe oră de la 18,00 la 8,00. Cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul împreună cu amendamentul a fost votat cu 4 voturi 

pentru Medrea Bogdan, Clepan Dimitrie, Vasile Crișan, Zdrânc Daniel, 2 abțineri 

Pocol Dorin, Șerdean Dorin Pavel și 12 voturi împotrivă Albani Rocchetti Simone, 

Ioan Bogățan, Rareș Buglea, Iancu Gheorghe, Domuța Iulius Viorel, Marius Adrian 

Costinaș, Onețiu Cornelia Maria, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Popa Pavel, Sandu Cornel 

Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu.” 

  Pleșa Gabriel: ”Proiectul și amendamentul domnului consilier Medrea au fost 

respinse întrucât nu s-a întrunit numărul de voturi necesar. 

  Vă supun la vot proiectul în forma prezentată împreună cu amendamentul 

domnului consilier Ioan Bogățan de 100 de lei pe lună. Cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul împreună cu amendamentul au fost votate cu 14 

voturi pentru, o abținere Șerdean Dorin Pavel  și 4 voturi împotrivă Vasile Crișan, 

Zdrânc Daniel, Clepan Dimitrie, Medrea Bogdan.” 

 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 282/2015.   

 

 

   3. Aprobarea modificării tarifelor la lucrările de deratizare în municipiul Alba 

Iulia, prevăzute în Anexa nr. 2 la contractul de concesiune nr. 20082/2012 încheiat cu 

SC Coral Impex SRL.  

  Se dă cuvântul  doamnei Ileana Krisbai care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Ileana Krisbai: ”Am discutat proiectul  și în comisie. Există Regulamentul UE      

nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe 

piață și utilizarea produselor biocide.  Prin acest regulament firmele specializate sunt 

obligate să mărească această cantitate de substanță. Până în mai am folosit un trei 

kilograme la hectar iar acum am luat o medie de opt kilograme la hectar.  Am cerut să ne 

aducă și punctul de vedere al ANRSC-ului, deoarece știți că avem  un contract, se 

modifică prețurile cu rata inflației și așa mai departe. Am cerut un punct de vedere al 

ANRSC-ului care ne-a dat răspunsul, au prezentat cei de la Coral răspunsul, că au 



 

 

 

obligația de fapt de a mări cantitatea. Vreau să vă spun că nu se modifică prețul substanței 

în sine dar modificarea cantității, se va modifica automat valoarea pentru această 

operațiune. La deratizare vorbim.” 

  Pleșa Gabriel: ”Doar la deratizare vorbim. Se folosește pentru rozătoare.” 

  Ileana Krisbai: ”Și Ministerul Sănătății a dat avizul pentru a folosi această 

substanță cu cantitatea mărită. Deci, pentru deratizare.” 

  Paul Voicu: ”Doamna Ileana! Spuneți scurt și simplu! La dezinsecție și dezinfecție 

nu se modifică nimic. Doar la deratizare. Contractul rămâne identic.” 

  Pleșa Gabriel: ”Alte discuții dacă mai aveți la acest proiect, domnilor consilieri? 

Dacă nu mai sunt discuții, atunci supun la vot. Cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 283/2015 

 

 

  Pleșa Gabriel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar declar şedinţa de azi 

închisă.” 

 

Alba Iulia,  8 septembrie  2015 
 

 

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  SECRETAR 

                         Consilier                                                   Marcel Jeler 

     Pleșa Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


