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 Încheiat azi  9 august  2016,  în cadrul  şedinţei  extraordinare  a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1242/2016 a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

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

domnului președinte ales Paul Voicu.” 

Paul Voicu: ”Bună ziua. Sărut mâna. La ședința de astăzi sunt prezenți un număr 

de 13 consilieri. Lipsesc domnii consilieri Clepan Dimitrie, Vasile Crişan, Bunea Ioan 

Iulian, Jidveian Ovidiu Viorel, Sandu Cornel Stelian, Pleşa Gabriel, Medrea Bogdan, 

Popescu Antonio.  Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.” 

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

şedinţei noastre  participă:  domnul Primar Mircea Hava,  dl. Administrator public 

Moldovan Nicolaie, dl. Mihai Belală – consilier Cabinet Primar, dl. Vodă Ioan – Poliţia 

Locală, doamna Coşarcă Nicoleta – manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, 

precum şi presa." 

 Paul Voicu: "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." 

 Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem  3  proiecte  de hotărâri. Suplimentar au fost 

introduse două proiecte: 

 4. Aprobarea înfiinţării ASOCIAŢIEI ”FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, 

SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA”. 

 5. Aprobarea participării Primăriei  Municipiului Alba Iulia la Festivalul  „Dark 

Bombastic Evening”.    

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

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 13  voturi pentru.” 

 

 Paul Voicu:  ”Și acum, vă prezint următorul 

 

 
 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 
 

  Proiecte de hotărâri privind:  



 

 

 

 

  1. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Consolidarea 

capacității administrative prin mobilitate urbană durabilă: parteneriat Alba Iulia – 

Trondheim”, finanțat din Fondul pentru Relațiile Bilaterale la nivelul Programului 

RO18 - Întărirea capacității și cooperare instituțională între instituțiile publice, 

autoritățile locale și regionale române și norvegiene  

  2. Deplasarea unei delegații a municipiului Alba Iulia în Ungaria la 

Székesfehérvár în perioada 10 – 15 august 2016  

  3. Modificarea și completarea Hotărârii nr.370/2015 a Consiliului local al 

munuicipiului Alba Iulia  

  4. Aprobarea înfiinţării ASOCIAŢIEI ”FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, 

SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA”. 

 5. Aprobarea participării Primăriei  Municipiului Alba Iulia la Festivalul  „Dark 

Bombastic Evening”.    

 

  

 1. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Consolidarea 

capacității administrative prin mobilitate urbană durabilă: parteneriat Alba Iulia – 

Trondheim”, finanțat din Fondul pentru Relațiile Bilaterale la nivelul Programului 

RO18 - Întărirea capacității și cooperare instituțională între instituțiile publice, 

autoritățile locale și regionale române și norvegiene  

 Se dă cuvântul  domnului Nicolaie Moldovan  care  prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate.  

  Nicolaie Moldovan: „Este un proiect care aprobă participarea municipiului Alba-

Iulia în parteneriat cu primăria din Trondheim din Norvegia pentru implementarea  în 

comun a unui proiect finanţat  prin intermediul Fondului pentru Relațiile Bilaterale la 

nivelul Programului RO18.  Este al patrulea oraş ca mărime din Norvegia şi un centru 

universitar de tradiţie. Este un prim astfel de proiect câştigat de Primăria Alba-Iulia. Este 

un proiect sută la sută finanţat nerambursabil, cu o durată totală de patru luni şi care 

presupune un schimb de experienţă la nivel de personal angajat în administraţia publică 

locală din cele două primării, în ceea ce priveşte ca subiect mobilitatea urbană durabilă şi 

învăţarea de către noi, în cazul de faţă, a experienţei pozitive din Norvegia. 

  Paul Voicu: ”Alte discuții? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru aprobarea 

acestui proiect?"   

       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat 13  voturi pentru.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 212/2016 

 

 

 2. Deplasarea unei delegații a municipiului Alba Iulia în Ungaria la 

Székesfehérvár în perioada 10 – 15 august 2016  

  Se dă cuvântul  domnului Mihai Belală 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." 

   Mihai Belală: „Este vorba de deplasarea unei delegații a municipiului Alba Iulia, 

condusă de către domnul Mircea Hava  în Ungaria la invitaţia municipalităţii din 

Székesfehérvár.” 

  Paul Voicu: ”Discuții? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru aprobarea 

acestui proiect?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 11  voturi pentru, o abţinere Bumbu 

Nicolae şi un vot împotrivă Mircea Trifu.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 213/2016 

 

  

  3. Modificarea și completarea Hotărârii nr.370/2015 a Consiliului local al 

munuicipiului Alba Iulia  

  Se dă cuvântul  domnului Vodă Ioan care  prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate.  

  Vodă Ioan: „Completarea HCL nr. 370/2015 privind aprobarea contractului de 

asociere dintre municipiul Alba-Iulia şi Consiliul Judeţean Alba, în speţă Spitalul 

Judeţean de Urgenţă. Printr-o adresă, Spitalul Judeţean  ne roagă să modificăm contractul 

de asociere, să introducem o literă cu următorul cuprins: ,d) Se angajează să asigure prin 

Serviciul Poliția Locală paza obiectivelor Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Deci, 

completăm  acest contract de asociere prin asigurarea serviciului de pază prin Poliţia 

locală la Spitalul Judeţean Alba.” 

  Mircea Hava: „Deci, este o problemă la Spitalul Judeţean. Nu mai trebuie să facem 

istorie. Noi avem un contract mai vechi cu spitalul. Şi eu cred că oraşul poate să facă atâta 

pentru Spitalul Judeţean.  Să nu creadă că o să stea cineva cu bastonul în sala de operaţie 

lângă bolnav. Însă, este cu totul altceva. Trebuie să ştiţi treaba aceasta. Eu cred că putem 

să facem atâta pentru sănătate. De ce atâta grabă ar întreba cineva? Pentru că noi nu avem 

oameni disponibili. Şi va trebui să angajăm oameni. Şi o să dureze pentru că există o 

procedură, timp în care ei rămân aproape în aer. Cam aceasta este legat de spital." 

  Paul Voicu: „Doamna directoare! Vă rog să precizaţi. Noi v-am mai oferit 

serviciile. Cred că nu am avut probleme.” 

  Nicoleta Coşarcă: „Da. Am avut o colaborare până în momentul în care a crescut 

tariful şi am fost nevoită să scot la licitaţie. A câştigat o firmă, nu are importanţă care, dar 

am avut pe parcursul  colaborării noastre mai multe incidente care ne-au afectat atât pe 

noi cât şi municipalitatea până la urmă. Am reziliat unilateral contractul la momentul la 

care am aflat de incident. Din păcate, instituţiile publice nu ne-au dat instrumentele 

necesare ca să poată înceta contractul.  Ca atare, a trebuit să îl repun pe rol. De atunci 

încoace este din ce în ce mai slab serviciul de pază şi tot mai multe nemulţumiri. De aceea 

aş fi vrut să ştiu dacă azi aprobaţi un astfel de parteneriat pentru că am 30 de zile ca să pot 

denunţa unilateral contractul. Şi, oricum nu se compară serviciile acordate.” 



 

 

 

  Mircea Hava: „Doamna director! La noi sunt cam 15 zile. Mâine o să anunţe de la 

personal.” 

  Nicoleta Coşarcă: „Eu vă mulţumesc foarte mult pentru disponibilitate!” 

 Paul Voicu: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru aprobare?” 

   „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 13 voturi pentru.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 214/2016 
 

 

  4. Aprobarea înfiinţării ASOCIAŢIEI ”FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, 

SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA”. 

  Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și 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." 

  Nicolaie Moldovan: „În încercarea de a diversifica accesul la mai multe surse de 

finanţare, prin această iniţiativă mai facem un pas înainte după primul pas pe care l-aţi 

avizat în cadrul unei şedinţe anul trecut, prin adoptarea unei hotărâri de constituire a unui 

grup de acţiune locală pentru pescuit. Prin această iniţiativă se propun  mai multe articole 

în acest proiect.” 

  Pocol Dorin: „Mă bucur foarte tare că avem şi subiectul acesta. Având în vedere că 

acest proiect nu l-am avut acasă vreau să întreb dacă  există prevăzut în acest grup de 

acţiune păstrarea sau îmbunătăţirea mediului. Pentru că lumea îşi cam bate joc atât de 

Mureş cât şi de ceea ce este în jurul lui. Şi aş încuraja foarte tare un serviciu pe tema 

aceasta.” 

  Nicolaie Moldovan: „În cazul de faţă, mai multe entităţi publice se pun de comun 

acord pentru a elabora o strategie în baza unor obiective asumate în statutul acestei 

asociaţii.” 

  Pocol Dorin: „E trecută chestia aceasta?” 

  Nicolaie Moldovan: „Da.” 

   Paul Voicu: ”Discuții dacă  sunt? Nu sunt, așadar supun la vot cine este pentru 

aprobarea acestui proiect?"   

       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13  voturi pentru.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 215/2016 

 

 5. Aprobarea participării Primăriei  Municipiului Alba Iulia la Festivalul  „Dark 

Bombastic Evening”.    

    Domnul Paul Voicu prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de 

specialitate. 

 Paul Voicu: „Vreau să îmi acordaţi un minut atenţie. Avem un eveniment în Alba-

Iulia în spaţiile Ryma, în perioada 17 – 21 august. Avem actul prin care ei ne solicită un 



 

 

 

parteneriat în acest festival Dark Bombastic. Ne cer lucruri minime. Dar pentru a le putea 

acorda am făcut proiectul de hotărâre. Este un proiect care se refă la :  

  Art.1 Aprobă punerea la dispoziție din partea Primăriei municipiului Alba Iulia a 4 

toalete ecologice și 2 eurocontainere de 1,1 mc, cu golire zilnică in perioada 17-21 august 

2016. 

 Art.2 Aprobă branșarea directă a scenei mari a Festivalului Dark Bombastic 

Evening la panoul Primăriei, aflat in incinta spațiilor Ryma. Cu măsurătoare, câţi 

kilowaţi se consumă. 

 Art.3 Aprobă punerea la dispoziție a unui cort alb de 5x3 m. 

 Art.4 Aprobă derularea concertelor pe scena mare până la ora 00:00, în serile de 

18, 19 si 20 august 2016. 

 Deci, despre aceasta este vorba. Nu este vorba de bani. Discuții dacă  sunt la acest 

proiect?  Nu sunt, așadar supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect?"   

       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 12  voturi pentru şi un vot împotrivă 

Mircea Trifu.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 216/2016 
 

 

  Paul Voicu: ”Alte discuții dacă mai aveți în cadrul şedinţei? Nu sunt, aşadar 

declar şedinţa de azi închisă.” 

 

 

Alba Iulia, 9  august 2016 

 

 

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                         SECRETAR 

                           Consilier                                          Marcel Jeler 

        Paul Voicu 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


