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 Încheiat azi  9 iulie  2015,  în cadrul  şedinţei  extraordinare a Consiliului Local 

al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1004/2015 a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Georgeta Rânghet: ”Având în vedere că domnul președinte ales, domnul 

consilier Petric Vasile lipsește, vă propun să alegem un nou președinte pentru ședința 

extraordinară de astăzi. Domnul Popa Pavel, vă rog să faceți propuneri.” 

Popa Pavel: ”Propun ca președinte al ședinței de astăzi să fie domnul consilier 

Paul Voicu.” 

Georgeta Rânghet: ”Supun la vot această propunere. Cine este pentru?” 

”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 17 voturi pentru și o abținere 

Paul Voicu.” 

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

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

director executiv,  d-na Aurica Groza - șef Serviciu comunitar pentru cadastru și 

agricultură, doamna Călin Hedviga - arhitect șef, domnul Mihai Belală - consilier 

Cabinet Primar,  d-na Mihaela Petcu - consilier Serviciu administraţie publică locală, 

juridic, contencios, autoritate tutelară, precum şi presa. Dau cuvântul domnului 

președinte Paul Voicu." 

 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  18  voturi pentru." 

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

introduse 4 proiecte de hotărâri, după cum urmează: 

 4. Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 172/2015 

a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia.  

 5. Proiect de hotărâre  privind deplasarea unei delegații a municipiului Alba-

Iulia în Germania - Arnsberg în perioada 13 - 17 iulie 2015. 

 6. Proiect de hotărâre  privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire 6 

săli de clasă și extindere clădire existentă cu 2 săli de clasă, Școala nr. 3 ”Avram 

Iancu”, Alba-Iulia, strada Moldovei. 

 7. Proiect de hotărâre  privind atribuirea denumirii unor străzi în municipiul 

Alba-Iulia. 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 și 5 voturi împotrivă 

Jidveian Ovidiu Viorel, Medrea Bogdan, Clepan Dimitrie, Vasile Crișan, Zdrânc 

Daniel.” 

 Paul Voicu: ”Și acum, vă prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

    1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba 

Iulia pe anul 2015 

  2. Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimiestrul II al 

municipiului Alba Iulia pe anul 2015 

  3. Majorarea unor tarife la activitatea de salubrizare  desfășurată în baza  

Contractului nr. 69525/2013 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului 

public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia 

 4. Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 172/2015 

a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia.  

 5. Proiect de hotărâre  privind deplasarea unei delegații a municipiului Alba-

Iulia în Germania - Arnsberg în perioada 13 - 17 iulie 2015. 

 6. Proiect de hotărâre  privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire 6 

săli de clasă și extindere clădire existentă cu 2 săli de clasă, Școala nr. 3 ”Avram 

Iancu”, Alba-Iulia, strada Moldovei. 

  7. Proiect de hotărâre  privind atribuirea denumirii unor străzi în municipiul 

Alba-Iulia. 

 

  1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba 

Iulia pe anul 2015 

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

şi raportul de specialitate.  

  Teofila Țîr: ”Față de materialele pe care vi le-am prezentat dumneavoastră în 

vederea studierii lor și față de explicațiile din comisia de buget, au intervenit două 

modificări, și anume: la capitolul 67 s-a mai introdus o sumă de 9000 de lei la lista 

evenimentelor la poziția 23. Și tot  la capitolul 67 este un proiect „Centrul Naţional de 

informare turistică”. O mutare între. Ele nu au fost specificate în documentele prezentate. 

O modificare adică, diminuare la finanțarea națională și plusare la finanțarea UE. Între 

ele. Doar între capitole. 

   Astfel încât, am cuprins  veniturile realizate  până la ora actuală, venituri care nu 

pot fi executate, nu pot fi cheltuite  decât dacă sunt prinse în buget. Este vorba de venituri 

din valorificarea bunurilor, donații și sponsorizări, venituri proprii de la învățământ. 

Rectificarea, vă spun încă odată, s-a făcut, scopul acestei rectificări este de altfel pentru a 

asigura  cheltuielile de personal la capitolul Învățământ, întrucât la unele centre bugetare 

era mai puțin, la altele mai mult. Şi atunci am efectuat redistribuire între centrele bugetare. 

Comisia a dat aviz favorabil, mai puțin domnul Crișan nu a votat lista cu evenimentele.” 

   Vasile Crișan: ”Parțial favorabil.” 



 

 

 

   Paul Voicu: ”Nu e vot parțial favorabil. E favorabil sau nefavorabil în funcție de 

numărul de voturi din comisie. Oricum este consultativ.” 

   Pocol Dorin: ”La evenimente ne puteți detalia un pic?” 

   Teofila Țîr: ”V-am spus că la poziția nr. 4 este prins donații și sponsorizări care au 

intrat zilele trecute în buget. Această sumă, pentru a putea fi cheltuită trebuie prinsă în 

buget, trebuie alocată în buget. Aceste donații sunt cu caracter special. Adică, au o 

anumită destinație.  Ele au fost făcute pentru Alba Fest, însă au intrat banii mult mai 

târziu. Datorită faptului că sunt pentru această destinație au fost prinși la acest eveniment. 

Dar pe parcurs, dacă se obține acordul celui care a făcut sponsorizarea să fie prins și pe 

alte evenimente, ei pot fi prinși acolo.” 

   Zdrânc Daniel: ”La precedentele rectificări, la costuri estimate pentru Zilele 

Orașului Alba Fest am avut inițial 500 de mii, după care încă o rectificare cu 508 mii, 

după care văd încă o rectificare cu 614 mii. Aș vrea să știu și eu ce se întâmplă aici și de 

ce s-a ajuns la costurile acestea, din moment ce costurile inițiale  au fost de 500 de mii. 

Estimate.” 

   Teofila Țîr: ”Sunt cuprinși în cei 50750 care sunt acum în buget. Deci, sunt cuprins 

la acest eveniment. 50750. Sunt cuprinși în cei 614. Diferența, probabil, acum nu le am 

toate datele la mine, s-a efectuat o mutare între …” 

   Medrea Bogdan: ”De unde apar diferențe? Având în vedere  că a fost bugetat inițial 

508 mii, 100 de mii în plus!„ 

   Teofila Țîr: ”Puteți veni să vă arătăm toate documentele.” 

   Paul Voicu: ”Puteți să veniți când doriți dumneavoastră pentru aceste elemente 

tehnice, financiare detaliate ca să vedeți exact cât a fost în buget, ce s-a consumat, pe ce  

s-a consumat. Nu este nici o problemă.” 

   Medrea Bogdan: ”Dar era foarte simplu să ni se prezinte: domnule, cheltuim 500 

de mii! Pe ce îi cheltuim? Ce formație? Pe ce? Avem încă un plus de 9000 de lei care ne 

intră iarăși  pe alte evenimente, plus la capitolul 24 la alte evenimente avem o dublare a 

sumei de la 62 mii cât a fost aprobat în iunie la 133 mii.” 

   Teofila Țîr: ”Dacă dumneavoastră vedeți hotărârea prin care ați aprobat această 

listă a evenimentelor la aprobarea bugetului, undeva scrie acolo  că, prin dispoziția 

primarului se pot aloca sume de la un eveniment la altul în funcție de cheltuiala efectuată. 

Da? Veniți să vă arătăm.” 

   Zdrânc Daniel: ”Atunci, de ce estimăm 500 mii cost și ajungem la altceva?” 

   Iancu Gheorghe: ”De aceea se numește estimare!” 

   Medrea Bogdan: ”Dacă putem să ne încadrăm într-un buget!” 

   Paul Voicu: ”Domnule consilier! Încă odată vă spun! Chiar dacă dumneavoastră 

insistați că e plină sala  și presă și toată lumea, din acest motiv legiuitorul a lăsat această 

oportunitate pe care ați votat-o  și o știți că este legală, în cadrul acestei liste de 

evenimente Primarul poate să mute ce sume vrea în funcție de evenimente, cheltuieli, 

reglementări și tot ce este. Deci, nu are rost să intrați acum în aceste detalii pe care vi le 

dăm oricând.” 

   Medrea Bogdan: ”Atunci, solicităm amânarea proiectului până la clarificare.” 

   Paul Voicu: ”Puteți să solicitați!” 

   Teofila Țîr: ”Dar stați puțin! A fost în comisie.” 



 

 

 

   Paul Voicu: ”Doamnă, nu sunteți președinte!” 

   Pocol Dorin: ”Comisia ce a dat?” 

   Paul Voicu: ”Favorabil.  Alte discuții dacă sunt? Supun la vot. Cine este pentru?” 

   Medrea Bogdan: ”Cu amendament.” 

   Paul Voicu: ”Cu amendament după aceea.” 

   Medrea Bogdan: ”După aceea nu mai puteți!” 

   Paul Voicu: ”Când sunteți dumneavoastră președinte  supuneți ce vreți! Cine este 

pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentele au fost votate cu 13 voturi pentru 

și 5 voturi împotrivă Jidveian Ovidiu Viorel, Medrea Bogdan, Zdrânc Daniel, Clepan 

Dimitrie, Vasile Crișan.” 

  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 226/2015 

  

  2. Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimiestrul II al 

municipiului Alba Iulia pe anul 2015 

 Se dă cuvântul  doamnei Georgeta Rânghet 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: ”V-am prezentat documentele cu procente. Dacă sunt discuții?” 

     Paul Voicu: ”Dacă nu sunt discuții,  supun la vot proiectul. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot,  proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru și 5 voturi împotrivă 

Medrea Bogdan, Zdrânc Daniel, Vasile Crișan, Clepan Dimitrie, Jidveian Ovidiu Viorel.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 227/2015. 

 

 

  3. Majorarea unor tarife la activitatea de salubrizare  desfășurată în baza  

Contractului nr. 69525/2013 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului 

public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia 

 Se dă cuvântul  doamnei Ileana Krisbai 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." 

   Ileana Krisbai: ”Acest proiect a fost prezentat în două comisii. Comisia economică 

și comisia de domeniu de acum două zile. Am explicat și atunci de unde această majorare. 



 

 

 

Unu. Este o platformă de transbordare. Doi. Distanța Alba Iulia - Cristian și retur și taxa 

de depozitare la Cristian care este mult mai mare la ora actuală decât la noi la Pârâul 

Iovului. De acolo există la cele patru poziții majorările respective. În comisie am discutat. 

În final am avut vot favorabil majoritar. Nu total dar majoritar.” 

   Paul Voicu: ”Comisia?” 

   Ileana Krisbai: ”Favorabil ambele comisii.” 

   Pocol Dorin: ”De câte ori o să mai crească prețul la serviciul acesta până la sfârșitul 

anului? Că până acum au avut loc două sau trei creșteri!” 

   Ileana Krisbai: ”Domnule consilier! Nu au avut loc creșteri! Decât pe rata inflației! 

Ascultați-mă o secundă! Am intrat o singură dată cu rata inflației!” 

   Paul Voicu: ”Doamna Krisbai, numai puțin. Pe acest contract, ca și pe toate 

contractele de prestări servicii pe care le avem în Primăria Alba-Iulia, conform legislației, 

ele în fiecare  an se indexează cu rata inflației. Deci, nu a fost nici o creștere. Acum, dacă 

mă întrebați de câte ori vor mai fi creșteri pentru acest serviciu, sigur că eu ca și parte din 

executiv, pot să vă spun că tot procesul nostru la nivel de județ într-un management 

integrat  de deșeuri pe județul Alba are niște termene  și niște situații de lucrări, la niște 

licitații care se vor ține la nivel de Salubris pe județ. Până va fi gata rampa de la Galda, 

până vom putea duce acolo, până când se licitează partea de operare pentru patru zone, 

până când nu va fi total definitivat, noi nu vă putem spune ca și Primărie. Poate să vă 

spună Salubrisul și Consiliul Județean. Noi nu putem să vă spunem în clipa aceasta. În 

situația în care noi suntem acum, și nu numai Primăria Alba-Iulia ci tot județul Alba, și 

asta o știți bine că discutăm  de două-trei luni cu dumneavoastră, cu Consiliul local, cu 

executivul, cu toată lumea, trebuie să ducem din 17 la Cristian. Dar aici discutăm de un 

preț în plus pentru că transportul  este foarte mare, diferit de ceea ce am avut  până acum. 

În tot în fluxul tehnologic se modifică partea de transport. Deci, îl ducem 140 de 

kilometrii până acolo, dus-întors.” 

   Ileana Krisbai: ”Plus partea de depozitare.” 

   Paul Voicu: ”Deci, sunt niște lucruri concrete, clare care s-au făcut cu proces 

verbal, oamenii de la noi din Primărie au fost  cu angajații de la firmă până acolo, s-a 

stabilit cât e timpul, în cât timp se descarcă, ce se întâmplă în rampă, în cât timp vine 

înapoi. Toate aceste lucruri s-au făcut.” 

   Ileana Krisbai: ”S-au făcut simulări de două ori.” 

   Paul Voicu: ”S-au băgat în comisii.” 

   Mircea Hava: ”Nu vroiam să vă spun nimic pentru că se discută de ogrămadă de 

timp. A fost destul de greu să convingem pe toată lumea că transbordăm. Vorbesc de 

transbordare. Sună foarte interesant transbordarea. Alții au socotit-o că e ceva cu avioane, 

cu chestii de genul acesta. Însă  fiecare după cât are ce trebuie să aibă sus. Deci, a  fost 

foarte greu. Pentru că, înafară de câteva instituții care au înțeles, toți cei care au putut să 

bage bețe în roate, au băgat bețe în roate!” 

   Pocol Dorin: ”Mediu!” 

   Mircea Hava: ”Nu, nu, nu! Nu vroiam să spun nume de instituții! Dar ridic pălăria 

la oamenii  care știu ce trebuie să facă! La noi este o situație fericită și poate să facă 

oricine orice investigație de care vrea el.  O să vadă lucrul acesta. Clujul nu știu ce o să 

facă la ora aceasta. După 17. Am și citit: gunoaiele de la Cluj vor veni la Alba-Iulia. Da! 



 

 

 

Vor veni la Alba-Iulia plătind bani grei! Consiliul local plătim bani grei, Clujul ca să poată 

depozita gunoaie aici. Până când? Până în 16. Putea să depoziteze toată țara, dacă puteam 

să îi aducem să le luăm banii până în 16. După 16 nu se mai poate face nimic. Pentru că 

așa s-a negociat. Și mai este un lucru. Indiferent că țara se prăbușește sau că se întâmplă 

ceva, așa am negociat cu Europa, care dovedește  o lipsă totală de cunoaștere a celor care 

vă spun lucrurile acestea, pentru că se poate renegocia. Dar nu noi. Știți prea bine cine. 

Pentru că, fiți siguri, dacă se putea renegocia, fiți siguri că renegociam! Se poate datorită 

forței majore și datorită faptului că lucrările  nu s-au terminat! Și asta știe toată lumea! Și 

nu s-au terminat că cineva nu a vrut. Pentru că știți prea bine. Noi am avut noroc în multe 

situații în care s-a făcut o licitație și gata. Dar sunt care au făcut trei rânduri, patru rânduri 

de licitații. Și atunci, ca să închid parantez, vă dau un exemplu. Și domnul Paul Voicu 

zicea ceva. Cei de la Iârgu Mureș au gata rampa de un an și jumătate care se licitează, se 

judecă, se licitează pentru operare. Noi sperăm să găsim cu Consiliul Județean, tot 

Salubrisul avea doar dacă ne va lăsa cineva. Sperăm să convingem că nu vrem să facem 

nimic pentru noi. Deci, toată chestiunea este dolce far niente! Pe nimeni nu interesează 

nimic! Și se spune: domnilor, așa s-a negociat cu Europa! E ca pe vreamea lui tovarășu 

când se spunea: domnule, cutare e de vină! De vină e indolența, incompetența, pensiile 

date acum unor anumiți domni și tovarăși, că sunt toți la fel din punctul meu de vedere!  

Vorba aceea! După două sezoane ai pensie de 3000 de lei cât nu are un salariat  din 

Primărie! Acestea sunt marile probleme ale noastre! Mă bucur că am reușit să ne ia 

Cristianul. Deci, eu am avut o discuție cu primarul de la Cluj și cu alți primari care sunt 

înnebuniți că nu au unde să le ducă. Am făcut întâlniri și sper să facem o întâlnire 

regională în care să chemăm pe cei care sunt șefii guvernelor, pe ministere, să vedem ce 

să facem cu această situație. Noi am reușit să ieșim. A crescut o singură dată tariful cu 

inflația. Deocamdată sperăm, sperăm! Nu putem să spunem nimic pentru că nu depinde 

de noi și de Consiliul Județean, cât or fi ei de deștepți și de fugăreți! Depinde de ceea ce se 

va întâmpla cu licitațiile ulterioare. Pentru că, asta este! Dacă te-a dat cineva în judecată 

nu ai decât să continui și să continui!  Noi am zis pentru un an de zile. Dacă în ianuarie s-a 

terminat Galda, vom avea prețul pentru Galda și îl vom duce la Galda pe viață! Și toată 

lumea își va duce gunoaiele acolo! Eu nu vreau să fac comparație cu alte localități!  Cu 9, 

10, 15 lei. Nu vreau să știu ce vor face alții și cum se vor descurca! Eu mă bucur că am 

reușit să facem contractul cu Cristianul care refuză  la ora aceasta pe toată lumea. De ce? 

Pentru că au și ei un proiect, care spun: domnule, noi mai avem încă o celulă  până în 

2021 - 2022. Nu mai țin minte. Nu contează lucrul acesta. După care se umple. Pe urmă 

au problema lor. Avem contractul. Transbordarea constă în faptul că, din mașina care 

adună gunoi  de la populație, gunoiul se transbordează, se mută în niște containere mari de 

40 de tone care sunt acoperite. Deci, se mută în timp real și se duce la Cristian. Un tir 

leagă două containere cu remorcă. Deci, cred că va face două drumuri, două drumuri 

jumătate pe zi. Altfel, va trebui să facem, socotiți câte drumuri? O mașină care adună 

gunoi, adună cam între 4 și 6 tone. El e afânat  și nu poate să îl zdrobească acolo. Și 

atunci, aceasta pentru a rentabiliza și pentru ca și cheltuiala să fie un pic mai mică și 

suportabilă.  Este drept. Este un leu, un leu și ceva în plus, doi lei. E nasol treaba aceasta! 

Și folosesc termenul acesta într-un timp în care toate au crescut și toate cresc într-o 

sarabandă deosebită. Dar suntem într-o situație de forță majoră. Bun. Le lăsăm aici pe 



 

 

 

câmp sau unde sunt și vedem ce facem! Lucru pe care nu putem să îl facem  pentru că 

sunt obligat pe lege să dau dispoziție și să fac ceea ce trebuie să fac. Cine răspunde, 

răspunde! Și va trebui să plătim. Nu este o creștere mare pe familie. Mai avem și alte 

lucruri  pe care o să le discutăm cu gunoaiele. În mare v-am explicat despre ce este vorba. 

Aici suntem. Povești de genul acesta în care încearcă cineva să arate  cu degetul și să facă 

pe vinovatul  nu sunt decât niște politicianisme ieftine  și făcute de oameni  și o declar cu 

mâna pe ce vreți dumneavoatră, de oameni care în viața lor nu au mutat un pai! Și nu știu 

absolut nimic! Și nu înțeleg că lucrurile acestea așa se pot face! Și nu este nici în mâna 

noastră. Și dacă era în mâna noastră, nu știu dacă eram noi gata sau mai puțin gata cu 

rampa pentru că, din păcate în POS-uri, mai ales în POS-ul de mediu pe gunoaie 

birocrația a fost până la Dumnezeu și înapoi. Cam aceasta este. Cine nu crede, poate să 

cerceteze. Și aceasta este o discuție referitoare, țineți minte când am avut corecțiile  și 

eram acuzați de grave fapte de corupție. Și până la urmă, cine a vrut să înţeleagă a înțeles 

că a fost cu totul altceva, că am câștigat în instanță. Guvernul a recunoscut  și ne-a dat el 

aproape tot înapoi, chiar dacă câștigasem în instanță printr-o ordonanță de urgență în care 

a spus că, dacă la licitație a participat reprezentantul Ministerului Finanțelor totul este ok. 

Și a dat banii înapoi. Dar e bine să ne ducem pe sticlă și poate mai culegem 2, 3, 4, 5, 6, 7 

voturi! Cam asta este! Vă las pe dumneavoastră să vă faceți exercițiul dumneavoastră de 

legislativ.” 

   Vasile Crișan: ”În ședința de comisie deci, în materialul prezentat pe care îl avem în 

față ni se spune că transbordarea se va face pe strada Craivei iar în ședința de comisie s-a 

discutat  despre o altă locație, în altă parte. Am vrea să știm exact, oficial. Deci, rămâne 

strada Craivei?” 

   Ileana Krisbai: ”V-am și explicat de ce. Rămâne strada Craivei.” 

   Mircea Hava: ”Domnule Crișan!Nu o să vă spunem oficial  până în momentul în 

care terminăm. Pentru că, v-am spus! Am avut tone de bețe în roate! Și dacă vreți să vă 

spun care, nu vă spun că nu mă poate obliga nimeni! Deci, în momentul în care veți afla, 

se va face într-o locație autorizată, cu toate elementele. Nu mai vrem ca să vină cineva de 

peste deal  și vale ca să ne împiedice! Deci, fiți sigur că se face într-un loc anume.” 

   Vasile Crișan: ”Atunci, eu votez pentru strada Craivei sau pentru altceva?” 

   Mircea Hava: ”Strada Craivei a fost o discuție, a fost o poveste!” 

   Ileana Krisbai: ”Votați creșterea la preț, că nu se modifică, domnul Crișan! V-am 

spus în două comisii.” 

   Zdrânc Daniel: ”Dacă nu știm locația în care se face transbordarea, cum putem 

estima costurile?” 

   Mircea Hava: ”Nu vă supărați, sunteți și capabil să le estimați!” 

   Zdrânc Daniel: ”Am înțeles. Și aș mai avea câteva întrebări. O întrebare ar fi: de ce 

nu a fost introdusă o clauză în contractul inițial de salubrizare din moment ce se știa că 

groapa se va închide? Și o altă întrebare: dacă noile tarife au fost negociate? Și o altă 

întrebare: de ce primim în momentul de față gunoaiele din Cluj și Turda?” 

   Mircea Hava: ”Doamne!” 

   Paul Voicu: ”La ultima întrebare nu are rost să vă răspundem pentru că nu ați fost 

atent deloc!” 

   Mircea Hava: ”Domnule consilier! V-am explicat de ce! Nu a împietat cu nimic, 



 

 

 

dacă știți termenul, cu nimic în ceea ce înseamnă groapa. Am făcut, nu eu, ci orașul a 

făcut bani profitând de durerea altora! Voi sunteți obișnuiți cu chestia aceasta! Am luat-o 

și eu de la alții! Deci, profitând de necesitate le-am lăsat aici. Pentru că aveam un areal  în 

care puteam să depozităm  gunoaie! Asta v-am spus! Și de la Giurgiu! Pe bani!” 

   Zdrânc Daniel: ”Dar gunoaiele acestea nu se mai mută? Aici rămân?” 

   Mircea Hava: ”Dumnezeule! În 16 groapa se închide pentru ecologizare! Știți 

termenul? Vi-l explic! Deci, gunoaiele se prelucrează! Vă spun și ce înseamnă treaba 

aceasta. Domnul Dumitrel! Sunteți drăguț, vă rog frumos, să îi explicați dacă puteți? 

Domnule consilier, ele se prelucrează! Și dacă doriți, oricând vin să vă pun la dispoziție 

proiectul, prețul care este. Să sune bine. Ele se salubrizează. Din cauza aceasta! Ele nu 

rămân pe câmp acolo! Închiderea de groapă  nu înseamnă astuparea gropii cu pământ. 

Bine ar fi dacă era chestiunea aceasta. Pentru că, închiderea de groapă, nu aș vrea să 

greșesc și poate mă corectează domnul Moldovan, este câteva sute de mii de euro. Dacă 

nu, un milion și ceva de euro.” 

   Rareș Buglea: ”Ecologizare.” 

   Mircea Hava: ”Ecologizare. Hai să îi spunem închidere pe final. Ecologizare și 

închidere. Vreo două milioane de euro. Cu două milioane de euro fiecare dintre noi ar 

vrea să pună niște pământ deasupra și niște dude.” 

   Medrea Bogdan: ”În condițiile în care știam de zece ani de zile! Nu mai știu cine 

era pe la București! Nu s-a rezolvat nimic și nu se va da drumul la groapa de gunoi, nu în 

ianuarie cum ziceți ci în mai este termenul, și după ultimele calcule până în 2017 nu o să 

avem groapa deschisă. Poate o să facem un mic pariu. Aveți o creștere cu 36% la persoane 

fizice, 42% la persoane juridice și 61% deșeu stradal. Întrebarea mea este. Ați negociat 

prețul de 45 de ron pe tonă față de 24 cât este inițial? Sau dacă ați luat în calcul și alte 

gropi de gunoi?” 

   Ileana Krisbai: ”S-au luat în calcul. Și aceasta era cea mai aproape și cel mai bun 

preț. V-am spus.” 

   Ioan Dârzu: ”Lăsați să răspundă președintele!” 

   Paul Voicu: ”Doamna Ileana! Lăsați să răspundă președintele! Nu e nici o 

problemă. Și eu și domnul Primar și domnul viceprimar Gabi Pleșa vă poate răspunde. 

Pentru că, de luni de zile stăm pe toate aceste evaluări. Am avut trei variante. Am negociat 

cu firma tot ce a fost mai convenabil pentru municipiu, pentru cetățeni, pentru Consiliu 

local și atât pot să vă spun: că da! Toate prețurile au fost negociate și a fost luată în calcul 

cea mai bună variantă să le ducem la Cristian. Altă variantă mai bună nu am avut.” 

   Medrea Bogdan: ”Puteți să ne dați celelalte două variante pe care le-ați avut? Așa 

ca idee.” 

   Paul Voicu: ”Da. O variantă a fost, am discutat și cu cei de la Mediu să avem o 

platformă temporară, să le înfoliem că nu putem altfel, să le depozităm acolo atâta timp 

până când se deschide celula de la Galda după care trebuia o altă preluare și să le ducem 

acolo, să plătim toată taxa, cât va fi de operare acolo.” 

   Pleșa Gabriel: ”Și nu ne lasă decât balotat și înfoliat.” 

   Mircea Hava: ”Și sortat. Conform legii trebuie sortat, balotat.” 

   Ileana Krisbai: ”Asta am mai spus-o și noi în comisie.” 

   Mircea Hava: ”Trebuia balotat, sortat și construită o groapă. Nici nu aveam terenul. 



 

 

 

Bun. Am mers și pe această soluție. Ce să vă spun? Trebuia să aducem de undeva o 

mașină de balotat. Pe urmă mai venea transportul din Alba-Iulia la Galda. Cred că nici nu 

mai doriți să faceți socotelile, domnule inginer!” 

   Pleșa Gabriel: ”Plus curentul.” 

   Mircea Hava: ”Da. Plus curentul.” 

   Paul Voicu: ”Varianta nr. 3 pe care am discutat-o a fost în loc de traherele pe care le 

avem acum și cu cele patru containere de 32 metrii cubi să le ducem cu utilajele pe care le 

aveam, pentru că nu avem utilaje suplimentare în actul adițional. Dar tot din calcule și din 

analiza de cost ieșeau mult mai mari prețurile pentru că, cu aceste mașini mici de 7 - 9 

tone  cu care face curățenie în oraș și duce la Pârâul Iovului  nu pot să ducă până la 

Cristian.” 

   Zdrânc Daniel: ”Dar alte gropi înafară de Cristian ați mai luat în calcul?” 

   Paul Voicu: ”Sighișoara este mult mai departe de Cristian.” 

   Pleșa Gabriel: ”125 km.” 

   Medrea Bogdan: ”Este 10% prețul transportului din prețul final. Marea problemă 

este depozitarea care este dublă.” 

   Paul Voicu: ”Nu avem ce face.” 

   Medrea Bogdan: ”Mai bine dădeam mai mult pe kilometru  și poate ne ieșea mai 

puțin pe general.” 

   Ileana Krisbai: ”Ferească Dumnezeu! Numai puțin! Aș vrea să spun și eu ceva. Vă 

rog să mă lăsați o secundă.” 

   Mircea Hava: ”Domnilor! Vom supune la vot! Dacă doreați chestiunile acestea, 

proiectul a stat o lună de zile în dezbatere publică! O lună de zile proiectul a stat în 

analiză! Așteptăm pe toată lumea la dezbatere! Sighișoara are 95% plin. Nici măcar nu a 

discutat cu noi. 125 de kilometrii înseamnă altceva. Și până la Sighișoara, din câte știu 

noi, nu este nici autostradă. Deci, toate elementele sunt aici. Elemente pe care, domnilor 

consilieri și domnule inginer, le știți! Le știți și sunt sigur că le-ați socotit și faceți la fel! 

Deci, le știți numai că nu puteți să spuneți că este sula în coastă!” 

   Jidveian Ovidiu Viorel: ”Domnule Primar! Nu este vorba de asta! Este vorba de 

faptul că trebuie analiză  foarte clară având în vedere că noi mergem în fața cetățenilor!” 

   Paul Voicu: ”O lună de zile unde ați fost?” 

   Jidveian Ovidiu Viorel: ”De ce majorați prețul la gunoi? Pe noi ne vor trage de 

mânecă! Și pe dumneavoastră și pe noi! Dezbaterea trebuie să fie foarte clară și să știm 

exact cauzele de ce s-a ajuns în această situație. Adică, nu trebuie să ne enervăm și să 

facem cu pasiune discuțiile acestea. Că eu așa simt. O tensiune. Poate de la căldura de 

afară.” 

   Mircea Hava: ”Domnule consilier! E greu după două luni de zile după care, pe 

cuvântul meu, vă spun cinstit! Și umilințe și rugăminți ca să vezi că nimeni  nu vine lângă 

tine ca să te ajute! Nu e vorba de dumneavoastră! Zic de cei pe care ar trebui să îi 

intereseze chestiunea aceasta! Și toată lumea ți-o arată cu degetul! Dar descurcă-te, ce 

Dumnezeu, că ești Primar! Știți foarte bine ce înseamnă, până unde sunt competențele!  Și 

pe urmă începem să discutăm lucruri! Da! Eu v-am explicat totuși! Și ce aș dori și aș ruga 

pe toată lumea. Să fie atentă. Deci, totul este un joc al prețurilor, în ghilimele. O chestiune 

de prețuri. Încă o chestiune. Chiar crede  cineva că avem o problemă din orice punct de 



 

 

 

vedere ca să ridicăm prețul la populație și să dăm la cineva  care patru ani de zile a tăcut 

până acum, să-i dăm muniție? Pentru că, asta este! Eu sunt foarte sincer. Chiar crede 

cineva că vrem lucrurile acestea? Sau că nu este totul verificat? Că ne încurcăm cu prostii 

de genul acesta? Aceasta este toată discuția. Fără sentimentalisme și chestii de genul 

acesta. Câteodată, iertați-mă dacă m-am mai aprins. Domnule, după ce tragi atâta, nu am 

așteptat să zică cineva nici măcar mulţumesc. Faptul că s-a făcut simularea. Am văzut că 

unii zâmbeau. Poate nu cunosc  termenul! Faptul că s-a făcut simularea! Da, domnule! S-

au dus oamenii călare pe tir, înăuntru în cabină ca să vedem în cât timp se poate face 

transportul. s-au făcut mai multe ture, și încărcat și gol, ca să avem un timp. Ca să nu vină 

cineva să zică că de aici până la Sibiu se duce cu tirul lui în două săptămâni. La Sighișoara 

au fost oameni de-ai noștri care s-au dus acolo. În altă parte nu avem unde în țara 

românească. Mai este o chestiune. Noi ne bucurăm că am ieșit la prețul  acesta cu 

Cristianul, ne bucurăm că ne-au admis prețul acesta. La alții sunt alte prețuri.” 

   Sandu Cornel Stelian: ”Domnule președinte! Și eu în comisie am zis: totuși 30% e 

30%. Dar am priceput de unde provin acești 30% până la urmă. Colegii nu au decât să 

negocieze alte prețuri mai bune, să meargă, să găsească, să depozităm în Ungaria, la 

Giurgiu. Eu sunt în asentimentul colegilor.  Nu ne vom opune dacă ei vin cu altă variantă 

mai ieftină. Mai facem o ședință extraordinară și votăm ce găsesc dânșii, o variantă mai 

convenabilă. Dar momentan aceasta este singura care s-a găsit.” 

   Jidveian Ovidiu Viorel: ”Domnule președinte! Având în vedere că este o temă de 

interes public, vă rugăm să dați cuvântul  la doi invitați care sunt reprezentanți ai 

Parlamentului în această sală. Dacă doriți să le dați cuvântul. Vor să spună un anumit 

punct de vedere. Sunt reprezentanți ai Parlamentului. Și cu permisiunea dumneavoastră, 

având în vedere că este o temă de interes public, dacă s-ar putea să le dați cuvântul.” 

   Paul Voicu: ”Domnule avocat! Discutăm în cadrul Consiliului local. Eu le dau voie 

fără nici o problemă.” 

   Jidveian Ovidiu Viorel: ”Știu. Și cred că ar fi util și domnul președinte al 

Consiliului Județean să ne spună două cuvinte.” 

   Paul Voicu: ”Domnule avocat! Purtăm un dialog? Nu purtăm?” 

   Jidveian Ovidiu Viorel: ”Păi vă ascult! Acum ziceți dumneavoastră!” 

   Paul Voicu: ”Deci, suntem în Consiliu local. Nu suntem într-o conferință de presă. 

Considerați că, v-ați înțeles probabil cu dânșii, ce spun dânșii este benefic pentru Alba-

Iulia și Consiliul local sau vrem numai să arătăm ceva aici?  Despre ce este vorba în 

discursul dumnealor?” 

   Jidveian Ovidiu Viorel: ”Despre această temă de interes public  care se dezbate la 

această ședință, acest punct pe ordinea de zi.” 

   Paul Voicu: ”Pe cine ați invitat primul? Că nu știu!” 

   Jidveian Ovidiu Viorel: ”Pe domnul deputat colegiul Alba-Iulia Călin Potor.” 

   Paul Voicu: ”Poftiți domnul Potor!„ 

   Călin Potor: ”Da. Mulțumesc domnule președinte! Trecând peste conferința de 

presă, peste întâlnirile cu presa pe care le facem și la sediul de partid și în alte locuri. Nu 

cred că era cazul să ne fi văzut aici. Și vă spun sincer. Nu mi-aș fi dorit ca în Alba-Iulia la 

Consiliul local să vin să discutăm pe o astfel de temă. De ce? Pentru că și eu sunt 

albaiulian și eu am gunoi pe care îl scot în fiecare luni dimineața în fața porții, și eu mi-l 



 

 

 

plătesc ca și orice albaiulian. Orice creștere de preț  deranjează. Este corect. Eu nu vreau 

să spun că această creștere este extraordinară, este de nesuportat. Cu toate că pentru mulți 

oameni poate fi greu de suportat. Eu  vreau să vă spun altceva. Și aici nu discutăm de ceea 

ce zicea Primarul, de forță majoră.  Nu! Nu s-a spart halda veche de gunoi! Nu a izvorât 

din ea un puț cu petrol! Nu au venit și ne-au furat pachistanezii halda veche și nu o mai 

avem! Aici este vorba de o proastă organizare și activitate administrativă! Vă reamintesc 

că din 2011, am făcut o interpelare ministrului Mediului de atunci, lui Borbely și care   

mi-a răspuns: suntem pe finalizarea lucrărilor și a documentației pentru a începe în    

Alba-Iulia o asemenea lucrare. Deci, o haldă nouă ecologică. Au trecut ani de atunci. Nu a 

fost nimeni capabil  în cinci ani de zile să o facă! Atunci costa, dacă eu îmi amintesc bine, 

în jur de 30 de milioane de euro, dintre care 25 ne dădea comunitatea europeană. Între 

timp, prețurile au crescut ca la noi, discutăm acum de peste 40 de milioane de euro, plătiți 

tot în majoritate din bani europeni! Problema aceasta o pun! De ce suntem în situația în 

iulie 2015 să facem estimări? Ce s-a estimat? Că un camion, un container gol se încarcă în 

60 de minute! Puteți să vă uitați pe documentele dumneavoastră! În simularea făcută de 

onor Primărie  s-a încărcat un container gol în 60 de minute! Același container gol l-au 

descărcat la Sibiu în 30 de minute! Întotdeauna descarci mai ușor decât îl încarci! La fel 

consumul! Apare consum pe camion gol! Alt consum este pe camion plin! Asta o știe și 

un copil de clasa a X-a! Sunt lucruri făcute superficial! Vă imaginați că o să avem o stație  

de încărcare undeva pe raza municipiului Alba-Iulia la 30 de grade  cu gunoi ținut  o 

săptămână în pubele sau în fața blocului sau la intreprinderi care fermentează! Fiind vară 

fermentează, domnilor! Este cald! Acel gunoi se va ridica frumos, se va goli undeva și se 

va încărca ăn container. Nu știu ce capitală a turismului românesc putem fi dacă 

mirosurile de acolo  vor ajunge în locurile pe care noi le promovăm!” 

   Mircea Hava: ”Sunt din parlament!” 

   Călin Potor: ”Domnule Primar! Dacă ați fi atent, ați învăța ceva!” 

   Mircea Hava: ”De la dumneavoastră niciodată nimic!” 

   Călin Potor: ”Și eu îmi propun în mod sincer să vă mai învăț câte ceva! Că nu e o 

supărare în asta! Dumneavoastră nu ascultați pe nimeni! Aveți forțe majore multe  și de 

aici vă înțeleg!” 

   Mircea Hava: ”Pe domnul Dârzu l-aș asculta! Pe dumneavoastră mai puțin!” 

   Călin Potor: ”Așa este” Având în vedere că am fost votat în procent mai mare  de 

albaiulieni decât dumneavoastră, măcar atât ar trebui  să ne respectăm unul pe altul! Eu 

din acest punct de vedere încerc să o fac! Deci, chestiunea pentru noi este: 

   1. Chestiune de preț și mi se pare incorect să plătească albaiulianul, cetățenii din 

județul Alba pentru o nepricepere administrativă. Și aici mă bucur că îl văd pe domnul Ion 

Dumitrel. Pe lângă multe lucruri bune pe care le-a făcut și le face, aici nu a făcut un lucru 

deloc bun. Și pentru aceasta, dacă ar asculta-o pe președinta lui Gorghiu, ar trebui să își 

dea demisia de ieri. Dacă ar face-o și de azi, nu ar fi târziu!” 

   Ion Dumitrel: ”Sunt în concediu.” 

   Călin Potor: ”Reveniți și încercați cu demisia. Deci, aceasta ar fi o chestiune. De ce 

albaiulianul și locuitorul Albei să plătească mai mult? Nu are nici o vină. Eu nu doresc, 

cel puțin așa cum apa este cea mai scumpă în județ, să fie și gunoiul! Deci, să fim pe 

primele locuri în țară! Unde? La utilități! Nu cred că merităm ca albaiulieni și ca locuitori 



 

 

 

de Alba. Nici noi, nici firmele care sunt aici.  

   Și 2. Ceea ce mi se pare mult mai grav este problema administrativă. Că tot timpul 

ni s-au băgat bețe în roate! Dacă cineva a băgat bețe în roate în România, vă rog frumos 

domnilor, faceți plângeri pentru toți cei care au batjocorit leul românesc, banii publici și 

au făcut bătaie de joc până în final de noi toți! Duceți-vă la DNA și spuneți!” 

   Mircea Hava: ”Aici aveți o mare experiență!” 

   Călin Potor: ”Dacă nu, probabil, tot binele o să se găsească în alte părți. Vă 

mulțumesc!” 

   Paul Voicu: ”Mai aveți un invitat. Pe domnul Dârzu.” 

   Ioan Dârzu: ”Mulțumesc, domnule președinte, stimați domni consilieri municipali, 

stimați reprezentanți ai presei locale!” 

   Paul Voicu: ”Avem și o doamnă!” 

   Ioan Dârzu: ”Avem mai multe doamne! Frumos ar fi fost să aibă câte un scaun să 

nu stea în picioare!” 

   Mircea Hava: ”Sunt și scaune!” 

   Ioan Dârzu: ”Aș vrea să vă spun temerea mea. Și cea mai mare este următoarea. aș 

vrea să îl informez pe domnul Primar că sunt întru totul de acord cu ceea ce a spus colegul 

meu  Potor. Teama mare  a locuitorilor municipiului, a județului este de ce se scumpește 

din nou gunoiul? Aici s-au adus o parte dintre argumente. Unele, niște documente care nu 

sunt, acum au intrat, s-au discutat în altă parte. Sunt foarte multe interpretări. Eu aș vrea să 

luăm în calcul dacă ar fi fost posibil, am auzit și eu, poate că nu sunt tocmai specialist în 

acest domeniu, că ar fi fost posibil ca termenul de finalizare a ecologizării haldei de gunoi 

de la Pârâul Iovului putea fi prelungită legal cu acordul comunității europene încă un an 

de zile. Vreau să îi întreb  pe factorii de decizie dacă era posibil acest lucru. Aceasta 

înseamnă că scuteam un an de zile de transbordare, că așa am înțeles că i se spune, și de 

costuri financiare mărite.  

   Doi. Am înțeles următorul aspect. Că de vină sunt pensionarii cărora li s-au mărit 

pensiile.” 

   Mircea Hava: ”Nu, nu. Voi parlamentarii! S-au mărit pensiile dumneavoastră!” 

   Ioan Dârzu: ”Eu așa am înțeles.” 

   Mircea Hava: ”Pensiile dumneavoastră!” 

   Ioan Dârzu: ”Lăsați-mă!” 

   Mircea Hava: ”Nu vă las! Sunteți ca în Parlament! Vă rog frumos, domnule 

deputat! Chiar dacă suntem așa, să știți că nu suntem în Parlament, în care fiecare poate să 

zică orice! Nu am zis de pensiile pensionarilor!” 

   Ioan Dârzu: ”Eu așa am înțeles. Așa s-a auzit aici.” 

   Mircea Hava: ”Bineînțeles! Așa ați dorit dumneavoastră să înțelegeți! Am vorbit de 

pensiile parlamentarilor! Pentru că, nu putea un pensionar să aibă două sezoane! Poate 

iarna și vara!” 

   Ioan Dârzu: ”Atunci, lăsați-mă să îmi continui ideea. Noi nu suntem de acord cu 

creșterea taxelor, tăierea salariilor și pensiilor. Noi facem parte dintr-un partid care, prin 

guvernul care este în funcțiune astăzi, crește aceste beneficii, inclusiv din septembrie la 

funcționarii publici, chiar ai Primăriei. Și v-aș mai aduce aminte un eveniment important 

la care ați participat și dumneavoastră și domnul Dumitrel. Acum este în concediu, 



 

 

 

probabil este deconectat și cu siguranță, când se va întoarce la serviciu va avea o coală de 

hârtie!” 

   Ion Dumitrel: ”Te rog frumos să nu faci referire la mine pentru că eu sunt consilier 

județean. Deci, atențiune!” 

   Ioan Dârzu: ”Încă o frază vreau să vă spun și închei. Vreau să vă spun că ministrul 

Teodorovici când a fost la inaugurarea stației de epurare, aduceți-vă aminte și colegii din 

presă ar putea să le readucă și să vă readucă aminte, că a atras atenția asupra evoluției 

investiției de la Galda, în care a spus că trebuie urgentată investiția de acolo pentru că 

vom ajunge într-un mare impas, în care am ajuns astăzi. Și soluția acestui impas este 

creșterea taxelor cu peste 50%. Eu, personal, colegii mei și PSD-ul nu este de acord cu 

această majorare. Mulțumesc, domnule Primar!” 

   Mircea Hava: ”Să trăiți! Luptați pentru pace! Vreau să punem lucrurile la punct! 

Adică, vreau să spunem adevărul! Știu că adevărul are o mare problemă pentru 

dumneavoastră! Referitor la pensii, m-am referit la pensiile parlamentariilor, indiferent 

din ce partid fac parte. Au fost două săptămâni de gălăgie!” 

   Ioan Dârzu: ”Și a primarilor! Ce ziceți?” 

   Mircea Hava: ”Nu mi-ați majorat dumneavoastră salariul! Că nu mi-ați dat banii de 

la dumneavoastră! Când dumneavoastră veți veni ca parlamentar de Alba și veți arăta că 

aţi adus un proiect  în județ sau mutați un cui, vă respect! Și pe domnul Potor la fel. Până 

când faceți gălăgie ca în Parlament, din partea mea nimic! Domnul Potor a spus ceva ce 

știa, însă nu s-a informat! Proiectul nu putea să îl facă Primăria municipiului Alba-Iulia! 

De la început, rampa pentru care s-a insistat, dacă își amintește, ca să se modernizeze 

rampa de la Alba-Iulia a fost scoasă din discuție din motive de meserie. Ceea ce a rămas a 

fost cu Galda. Nu mai trebuie să povestim cum am convins, cum am votat, cum am 

convins lumea ca să voteze pentru că era la Mihalț! Însă, datorită marilor puteri politice 

nu s-a putut la Mihalț, că atunci era altcineva! Și s-a mutat de la Mihalț totul la Galda. 

Mulțumesc lui Dumnezeu că  s-a găsit teren la Galda ca să se facă rampa. Eu nu pledez 

decât vă spun adevărul. Și poate cineva are curajul să citească și să vadă tot.  Restul nu 

sunt decât declarații politicianiste mincinoase! Eu nu sunt apărat de nu mai știu ce 

imunitate parlamentară, dar  le spun în față pentru că documentele vorbesc! Nici eu nu 

sunt de acord cu creșterea prețului. Nu îmi doresc treaba aceasta. Dar nu fac din treaba 

aceasta un capital politic. Și dacă vorbiți de bani, ia să vedem cât ne costă toate majorările 

pe care le-ați făcut și nu trebuiau cu mila pentru cetățeni, săracul cetățean, câți bani puteați 

să picurați acolo în pensiile amărâților? Dacă nu vă puneați câte 1500 de lei, de două ori 

cât o pensie amărâtă din România, pentru faptul că a zăcut cineva în parlament! Atenție! 

Vă rog frumos presa să notați! Nu mă refer la toți parlamentarii! La cei care zac acolo și o 

știu foarte bine! Dacă tot suntem în discuții politice  că văd că s-a transformat toată 

ședința de consiliu pe o treabă politică, ce ziceți de creșterea cu 12% a gazului metan?” 

   Călin Potor: ”Nu se aude până aici.” 

   Mircea Hava: ”Normal că nu se aude! Și cu treaba asta am terminat! Nu are sens să 

mai discut cu dumneavoastră! Auziți selectiv, ce vreți! Cu creșterea curentului care va 

veni, cu toate taxele pe care le plătim! Dumnezeule, sunt normale!  Țara trăiește pe taxe. 

Banii nu vin din cer! Și știți și dumneavoastră. Domnul ministru Teodorovici, trebuia să 

spuneți până la capăt. A fost o discuție în trei. Dumneavoastră, dânsul și eu, în care am 



 

 

 

discutat lucrurile acestea. Faptul că v-ați întâlnit cu mine, cred că oamenii or să vă voteze 

în continuare! Că am discutat prima dată  în trei despre niște probleme ale orașului. Este 

drept că a rămas o discuție  și o cafea bună băută împreună! Recunosc că a fost o discuție 

ok! Deci, cam atât! Aici suntem! Dacă dumneavoastră vreți să înfierați pe cineva, acesta 

vă este obiceiul! Înfierați! Vă rog frumos spuneți adevărul și nu spuneți că cineva nu s-a 

preocupat, că cineva nu a făcut! Eu îmi amintesc că în 2011 când nu știu ce făceam  pe 

aici, era o anumită discuție. Că mi-a spus  nu știu cine ceva. Bun. Atunci, nu erați 

parlamentar de Alba? Nu știați lucrurile?” 

   Ioan Dârzu: ”Domnule Primar! Se putea prelungi un an?” 

   Mircea Hava: ”Nu.” 

   Ioan Dârzu: ”Bun. Asta am vrut să aud.” 

   Mircea Hava: ”Dacă doriți, vă arătăm răspunsurile de la Minister. Mai mult, 

dumneavoastră ca parlamentar care aveți o grijă deosebită și mă bucur foarte mult, trebuia 

să știți lucrurile acestea, nu să vi le spun eu, un amărât de primar de oraș!” 

   Pleșa Gabriel: ”Domnilor parlamentari! În primul rând mă bucur că ați venit, v-ați 

făcut timp, în sfârșit, știu că programul dumneavoastră este foarte încărcat, mai ales la 

sfârșit de săptămână și veniți la ședința de consiliu. Mă bucur. De ce? Pentru că avem aici 

un parlamentar, un deputat de Alba-Iulia pe care eu, personal, înafară de faptul  că  ne-am 

văzut de vreo trei ori pe drum întâmplător, nu l-am văzut deloc prezent în viața urbei. Nu 

a ridicat nici un fel de problemă. Știu că anul viitor este un an electoral și acum este destul 

să venim la ședința de consiliu și să politizăm un anumit subiect. Dar vreau să vă spun un 

lucru. Domnilor parlamentari, pentru că aveți acest exercițiu mai mult decât colegii 

consilieri! De 30 de zile de când a fost făcut public și lansat în dezbatere  publică acest 

subiect, nu am văzut să veniți să căutăm împreună informații, să ne întrebați de ce acolo, 

de ce așa! Nu am văzut  decât după ce au primit colegii consilieri și nu le fac nici un 

reproș pentru că îi respect pe toți, indiferent de culoarea politică, abia la ședința de 

comisie  și-au adus aminte de acest subiect! Păi, nu vă supărați! Dacă doreați să luăm  

lucrurile și să le discutăm în amănunt, sigur că trebuiau să le facem până acum, cu drag vă 

stăteam la dispoziție și eu și alți colegi din Primărie. Problema este în felul următor. 

Foarte clar pentru toată lumea este că dumneavoastră nu vreți  de fapt o rezolvare a 

bietului cetățean care plătește, atenție, cu 1,5 lei/persoană/lună mai mult, bani care mulți îi 

pierd prin buzunare și nu îi găsesc. Și vreți să transformați  această ședință de consiliu 

într-o dezbatere politicianistă! Nu vă supărați! Nu este cazul! Și aș vrea, domnule deputat 

de Apuseni, m-aș bucura să mergeți și la ședința de consiliu în zona Apusenilor, unde 

peste tot se va modifica prețul la gunoi și să luați aceleași poziții! M-aș bucura foarte mult 

și nu v-aș acuza de rea credință! În ceea ce îi privește pe colegii consilieri, îmi pare rău, 

domnilor colegi! E prima dată, după șase sau șapte ședințe când vă văd prezenți pe toți, 

indiferent că este ședință ordinară sau extraordinară! Ați crezut că găsiți un subiect carne 

de tun! Nu este, domnilor! Pentru că albaiulianul este mai deștept decât credeți 

dumneavoastră! El va judeca acest lucru și nu va discuta că plătește mai mult 1,5 lei la 

gunoi pe persoană pe lună ci va comenta când va ști că s-au scumpit utilitățile la gaz, 

curent și acolo nu va avea ce face! Și sunt convins că nici dumneavoastră  nu o să veniți 

să ne spuneți  cât de mult regretați acest lucru! Vă mulțumesc!” 

   Paul Voicu: ”Poftiți, domnul Dumitrel!” 



 

 

 

   Ion Dumitrel: ”Eu am venit, chiar nu am știut de ședință. Vroiam să mă întâlnesc cu 

domnul Primar și am ajuns la ședință întâmplător. Într-adevăr sunt în concediu, dar nu îmi 

dau demisia nici după aceea. Trec peste glume și răspunsul scurt la întrebarea pe care a 

pus-o domnul Potor, de ce s-a întârziat, este unul din nefericire și dumnealui era atunci în 

administrație din 2008, înainte de alegerile locale din 2008. Am fost în campanie 

electorală. Eu candidam de președinte. Obținusem aprobarea și destinația locului la Cistei, 

la Mihalț. Știți bine. Nu vreau să intru în amănunte că îl respect  și pe colegul care a fost 

contracandidatul meu și pe actualii și foștii și viitorii. A fost o abordare politică a 

proiectului atunci. I-a speriat pe oamenii din comuna respectivă și am revenit și s-a anulat 

locația. Și noi am început să reluăm proiectul, domnul Potor, de la început. Și mă adresez 

așa ca un coleg bun și actual și viitor. Suntem colegi aici în interesul orașului și al 

județului. Deci, doi ani de zile, dragi colegi, acum vă spun tuturor, am pierdut până am 

ajuns iar la momentul Cistei  atunci. Asta a fost din nefericire. O chestie tehnică. Nu are 

nici o legătură  nici cu politica, nici cu lipsa de luptă. Și nu a existat așa ceva. Vreau să vă 

spun că în ceea ce privește derularea și tot ce a fost, pașii care au fost făcuți și acum 

vorbesc de Consiliul Județean, consilierii locali și de la Galda și din alte locuri, am avut 

aceeași abordare. Împreună. Și acum ca și o paranteză. Vorbesc ca și cetățean. Și domnul 

Dârzu știe că și dumnealui ne-a ajutat pe momentul Galda. 

   Rugămintea mea. Haideți să nu facem o abordare politică a acestei greutăți. 

Problema noastră este următoarea. Dacă lucrurile merg așa cum merg acum, în mod 

normal la sfârșitul anului trebuie să fie gata. Pașii următori și acum lucrăm la cealaltă 

licitație ca să avem administratorul, cel care va exploata acolo depozitul. Sunt deja 

documente care se pregătesc, sunt trimise la primării. Sper ca ei să ne răspundă repede 

astfel încât să putem pregăti caietul de sarcini astfel încât să ajungem să avem operatorul. 

Deci, noi mai avem o problemă. A spus și domnul Primar. Doamne ferește să ajungem  să 

ajungem să nu avem operatorul stabilit, să rămânem cu investițiile gata și să nu avem cine 

să opereze. 

   Părerea mea este să vă gândiți că facem un lucru care nu este  pentru o perioadă 

lungă de timp și care rezolvă problema tuturor oamenilor.„ 

   Paul Voicu: ”Înainte de a trece la vot pe acest proiect aș vrea să adaug un singur 

lucru și cu asta închei. Noi discutăm despre acest proiect de ani de zile, de luni de zile. 

Vreau să vă spun că toate fazele acestui proiect, tot ce există pe POS-ul de mediu, tot ce 

înseamnă proiectul tehnic cu grafic fizic și valoric, de execuție, tarife post implementare 

au fost însușite în toate comisiile la nivel de județ, au fost votate inclusiv de PSD în 

Consiliul Județean. Nu șriu de ce parlamentarii nu au fost atunci acolo! Deci, problema nu 

este numai la municipiul Alba-Iulia! Spune foarte clar: este un management integrat  pe 

județ. Toate localitățile, toate comunele din județul Alba vor avea de făcut același lucru pe 

care îl facem noi azi. Nu facem un lucru separat și disparat. Și cu aceasta închei.” 

   Ion Dumitrel: ”Este un efort pe care trebuie să îl facă toate partidele și 

reprezentanții lor. Un efort în sensul de a nu folosi politic.” 

   Călin Potor: ”Eu îi mulțumesc domnului Dumitrel pentru modul civilizat și normal 

de a purta o discuție chiar dacă este în concediu. Ceea ce am vrut eu să spun, am vrut să 

spun că nu este corect ca și populația să sufere datorită unor erori administrative. 

Nesincronizarea închiderii haldei clasice cu deschiderea celei noi duce la o cheltuială în 



 

 

 

plus pentru cetățeni. Nu este o chestiune corectă. Noi suntem aleși de cetățeni. Cred că le 

suntem datori. Aceasta este chestiunea cea mai insuportabilă până în final. Părerea mea 

este să găsim și vinovați. Dacă la Consiliul Județean  am avut o relație bună, în schimb 

niciodată, la nivel de municipiu nu am putut face lobi pentru că nu mi s-a cerut. Uitați-vă 

în declarațiile publice făcute de actualul primar. Eu nu colaborez cu Călin Potor. Și eu și el 

este ales de oameni.” 

   Paul Voicu: ”Vreau să vă spun că toate punctele de la 1 la 4 sunt fără TVA. Dacă 

mai vrea cineva să spună ceva tehnic despre acest proiect? Politic am tot discutat! Dacă 

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

   ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru, o abținere Vasile 

Crișan și 4 voturi împotrivă Zdrânc Daniel, Clepan Dimitrie, Medrea Bogdan, Jidveian 

Ovidiu Viorel.” 

   

   S-a adoptat Hotărârea nr. 228/2015.  

 
 

 4. Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 172/2015 

a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia.  

 Se dă cuvântul  doamnei Aurica Groza  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." 

 Aurica Groza: ”În Hotărârea nr. 172 nu au fost cuprinse și articolele privind 

rectificarea suprafeței de carte funciară la două din imobilele de la stadion.” 

 Paul Voicu: ”Discuții dacă mai 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 18 voturi pentru.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 229/2015 

 

 

 5. Proiect de hotărâre  privind deplasarea unei delegații a municipiului Alba-

Iulia în Germania - Arnsberg în perioada 13 - 17 iulie 2015. 

 Se dă cuvântul domnului Mihai Belală care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

 Mihai Belală: ”Este vorba de deplasarea unei delegații a Primăriei municipiului 

Alba-Iulia în Germania la Arnsberg.” 

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

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere 

Zdrânc Daniel.” 

 



 

 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 230/2015. 

 

   

 6. Proiect de hotărâre  privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire 6 

săli de clasă și extindere clădire existentă cu 2 săli de clasă, Școala nr. 3 ”Avram 

Iancu”, Alba-Iulia, strada Moldovei. 

 Se dă cuvântul doamnei Călin Hedviga care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

 Călin Hedviga: ”În 30 iunie ați aprobat acest PUZ care extindea Școala Nr. 3 cu 

acest corp de clădire care urma să adăpostească șase săli de clasă. Ulterior, conducerea 

școlii ne solicită extindere cu încă două săli de clasă. Vă arăt planul de situație.” 

 Paul Voicu: ”Dacă mai  sunt discuții  la acest proiect? Nu sunt, atunci supun la 

vot. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere Pocol 

Dorin.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 231/2015. 

 

 7. Proiect de hotărâre  privind atribuirea denumirii unor străzi în municipiul 

Alba-Iulia. 

 Se dă cuvântul doamnei Călin Hedviga care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

 Călin Hedviga: ”Vă rog să aprobați două denumiri de străzi despre care știți din 

ședința ordinară și pe care le-am retras de pe ordinea de zi pentru că nu avem avizul de 

la Prefectură. Este vorba de strada Stâna de Vale și Meteș din Micești spre Șard.” 

 Paul Voicu: ”Dacă sunt discuții la acest proiect? Nu sunt, atunci supun la vot. 

Cine este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și 2 abțineri 

Medrea Bogdan și Crișan Vasile.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 232/2015 

 

  Paul Voicu: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar declar şedinţa de azi 

închisă.” 

 

Alba Iulia, 9 iulie 2015 
 

 

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  SECRETAR 

                         Consilier                                                    Marcel Jeler 

    Paul Voicu 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
   


