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Încheiat azi 22 august 2008, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local 
al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  610/2008  a  Primarului 
municipiului Alba Iulia.

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local sunt publice.
Mircea Hava: “Aş vrea să premiem pe copiii care au avut rezultate deosebite 

la bacalaureat şi la şah. Hai să începem cu şahul. E pentru prima dată când facem un 
lucru de genul acesta. Este tot un sport al minţii, legat de ceea ce înseamnă învăţătură, 
învăţământ. Tot cu aprobarea Consiliului local îi premiem pe toţi copiii care au avut 
rezultate deosebite,  pe cei care au trecut printr-o formă de concurs, olimpiadă,  tot 
felul  de concursuri şcolare care se organizează.  De aceea îi  rog pe toţi  copiii  din 
Alba-Iulia să ne pună la cheltuială cât mai mare. Pentru că de fapt acesta este lucrul 
pe care sunt sigur că îl urmărim cu toţii: copiii să înveţe bine, să facă lucruri bune. 
N-o să vă mai spun acum de noua generaţie, de lucruri de genul acesta.  Poate la unii 
o să le pară că sună altfel dar să ştiţi că acesta este adevărul. Noi mai stăm cât mai 
stăm aici. Pe urmă trebuie să vină aici. Dacă o să avem o generaţie de copii bine 
pregătită, de copii care ştiu de ce s-au dus la şcoală cred că lucrurile se vor duce acolo 
unde vrem cu toţii. În orice caz cred că şi ei şi părinţii lor şi în special profesorii au 
văzut efortul pe care l-a făcut Consiliul local în ultima perioadă începând din 2004 şi 
Guvernul legat de ceea ce înseamnă logistică, cămine, şcoli, baze sportive. Lucrurile 
nu se vor opri aici. Voi cei care sunteţi premiaţi cred că deja sunteţi hotărâţi.  Unii o 
să mergeţi pe la Cluj alţii o să rămâneţi în Alba-Iulia. Eu vă urez succes. Şi poate o să 
vă întoarceţi acasă. În orice caz să nu uitaţi niciodată oraşul în care v-aţi format şi 
v-aţi pregătit.  Viaţa te duce şi în alte părţi.  Şi eu am emoţii  mari când mă duc la 
Oradea.  Dar  ce  să  fac.  Aici  mi-au  crescut  copiii.  O  să  încep  într-o  ordine  nu 
preferenţială ci într-o ordine în care mi-au dat diplomele. Este o diplomă de merit şi 
sunt şi alte lucruri pe care voi o să le primiţi. Sper că nu am uitat pe nimeni  pentru că 
se  mai  întâmplă  şi  lucruri  de genul acesta.  O să  dau vina pe Inspectorat  de data 
aceasta  şi  chiar dacă s-a uitat  ceva nu este intenţionat.  În orice caz îi  mulţumesc 
Consiliului deoarece a înţeles că asemenea gesturi  sunt obligatorii faţă de cei care 
ridică oraşul. Alba-Iulia trebuie să se schimbe. Şi eu zic că se schimbă. Începem să 
discutăm mai mult de cultură, de Universitate, de istorie, de turism şi de producţie. 
Dar cred că este mai frumos un oraş plin de studenţi, de copii frumoşi, fără praf, fără 
forjă. Dar haideţi să începem că avem o şedinţă de Consiliu şi domnii consilieri poate 
mai au şi alte probleme.



Pentru rezultate deosebite obţinute la examenul de bacalaureat în anul 2008 
domnului Alexandru Ioan Ciorogar.

Doamnei Andreea Sandu, Ioana Bianca Pătrânjan, Veronica Alexandra Miclea, 
Alexandru Valentin Busuioc, Florina Gurzău, Oana Teodora Şofâlcă, Maria Rebeca 
Tecla, Emil George Ciubotă, Ionela Cuptor Ilie, Ioana Nicoleta Gheberta.

Şi acum trecem la şah. Începem cu domnul Mihai Breaz. Domnului  Marius 
Ceteraş,  Tudor  Sfârlog,  Mihnea  Costachi,  Adrian  Sechereş.  Şi  încă  un  domn 
Alexandru. Ok. Să dea Dumnezeu să avem asemenea evenimente cât mai dese pentru 
că sunt cele mai plăcute.”

Marcel Jeler: “Ar trebui să alegem preşedintele de şedinţă.”
Mircea Hava: “E o problemă de procedură, de formă pentru că preşedintele de 

şedinţă trebuie să fie pentru minim trei şedinţe.”
Georgeta Rânghet: “Până la trei luni.”
 Mircea Hava: “Problema este nu cine va fi. Problema e că trimitem iaraşi o 

hârtie nu ştiu unde şi vine o tanti care face  comentarii.”
Marcel Jeler: “Domnul Baco nu este. Ar fi domnul Bogăţan.”
Paul Voicu: “Doamna Geta pentru şedinţa din august preşedinte este domnul 

Mihai Baco. Dar în cazuri deosebite legea nr. 215 ce spune?”
Georgeta Rânghet: “Nimic.”
Paul Voicu: “Deci nu spune nimic. Atunci eu vă fac o propunere. Îl propun pe 

domnul Bogăţan preşedinte de şedinţă. Cine este de acord?”
„Propunerea fiind supusă la vot, aceasta s-a aprobat cu 15 voturi pentru.”
Marcel Jeler: „Şi acum în calitate de preşedinte ales, d-l viceprimar Bogăţan 

Ioan  urmează să conducă lucrările şedinţei .”
Bogăţan  Ioan:  "La  lucrările  şedinţei  participă  un  număr  de  15  consilieri. 

Lipsesc domnii consilieri Baco Mihai, Bărdaş Horia Mihai, Cimpoieş Cornel Pavel, 
Coşeriu  Sorin,  Pop  Monica  Liana,  Rotar  Marius,  deci  şedinţa  noastră  este  legal 
constituită."

Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre 
mai participă: d-l primar – Mircea Hava, d-l secretar – Marcel Jeler,  Potopea Dana – 
consilier juridic, d-na Lucia Man - şef birou Resurse umane, relaţii internaţionale, 
d-na Silvia Moldovan precum şi presa.

Marcel Jeler: “Doamna consilier Pop Monica Liana a anunţat că este plecată în 
concediu.”

Bogăţan  Ioan:  "Domnilor  consilieri  înainte  de  a  se  trece  la  dezbaterea 
punctelor înscrise pe  ordinea de zi, trebuie să stabilim ce modalitate de vot vom 
folosi. Eu propun să folosim votul deschis prin ridicare de mâini."

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 15 voturi pentru.
Bogăţan Ioan: "Pe ordinea de zi  avem 4 proiecte de hotărâre. Supun la vot 

dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi."
Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 15 voturi pentru.
Marcel Jeler: “Proces verbal nu avem.”



Bogăţan Ioan: "Şi acum prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Deplasarea unei delegaţii a Primăriei municipiului Alba-Iulia la Chişinău, în 
perioada 29. 08. 2008 – 01. 09. 2008.

2. Încheierea unui act adiţional la contractul de asociere nr. 21841/2007.
3.  Cheltuirea  unor  sume de  bani  din  bugetul  local  –  capitol  cultură  pentru 

activităţi culturale. 
4. Aprobarea acordării unui ajutor financiar din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Consiliului  local  pe anul 2008, în sumă de 50.000 lei,  pentru Consiliul 
Judeţean Suceava.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:

1. Deplasarea unei delegaţii a Primăriei municipiului Alba-Iulia la Chişinău, în 
perioada 29. 08. 2008 – 01. 09. 2008.

Se dă cuvântul d-nei Luci Man  care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 
avizare  din partea  comisiei  de specialitate  a  Consiliului  local  de studii,  prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.

Sandu Cornel Stelian: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”.

Bogăţan Ioan: „Discuţii dacă aveţi?”
Todoran Matei Radu: „Noi avem acolo o bibliotecă care se numeşte Alba-Iulia 

şi dumneavoastră o ştiţi foarte bine. Tocmai m-am întâlnit cu domnul poet Mărginean 
şi ne propunea să-i mai ajutăm cu fond de carte.”

Luci Man: „Dar avem proiectele în mapă.”
Todoran Matei Radu: „Atunci mă scuzaţi.”
Luci Man: „Legat de ceea ce spuneaţi dumneavoastră, directoarea bibliotecii 

judeţene a plecat acum 2 săptămâni cu un transport de carte şi acum mai duc încă 
ceva.”

Marcel Jeler: „Anul acesta se împlinesc 10 ani de când am deschis biblioteca 
de acolo.”

Todoran Matei  Radu: „Spunea domnul  Mărginean că este una din cele mai 
respectabile de acolo.”

Luci Man: „Toate sunt puse la punct.”
Bogăţan Ioan: „Supun spre aprobare.”
Luci Man: „Numai puţin. Mă scuzaţi că vă întrerup. Aş vrea să mai adăugăm 

încă un articol la acest proiect. Între timp, de la data la care a fost redactat s-a solicitat 



şi un microbuz din partea Primăriei. Aş vrea să completăm cu încă un articol privind 
aprobarea  deplasării  domnului  Comănici,  şofer  pe  microbuzul  Primăriei,  care  să 
asigure  transportul  pentru  reprezentanţii  mass-mediei  locale.  Avizul  comisiei  este 
favorabil.” 

Bogăţan  Ioan:  "Domnilor  consilieri  dacă  nu  mai  sunt  discuţii  supun la  vot 
prezentul proiect de hotărâre cu amendamentul propus." 

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru."

S-a adoptat Hotărârea nr. 272/2008

   2. Încheierea unui act adiţional la contractul de asociere nr. 21841/2007.
  Se dă cuvântul d-lui Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi  raportul de specialitate. 
  Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 

avizare  din partea  comisiei  de specialitate  a  Consiliului  local  de studii,  prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.

   Sandu Cornel Stelian: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”.

   Se dă cuvântul d-nei consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare 
din partea comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti.

  Pleşa Gabriel:  “Comisia  a avizat  favorabil  acest  proiect  de hotărâre şi  nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”.

   Inurean  Ioan:  “Este  vorba  de  contractul  cu  Utilaj  Transport   pe  latura 
financiară. Aveam o scadenţă cu el, cu o plată de 400.000 Euro până la 23 august şi 
dumnealor au făcut plata în felul următor: au plătit anterior 100.000, ieri au plătit încă 
100.000 şi a solicitat pentru diferenţa de 179525 să o plătească în perioada următoare. 
Am convenit  cu  executivul  că  e  posibil  acest  aspect  dar  cu  o  dobândă  de  10% 
calculată la suma rămasă pe trimestrul 4. Deci practic nu pierdem nimic.”

Mircea Hava: “Când plăteşte, plăteşte şi dobânda.”
Inurean Ioan: “Dobânda de 10%. Oricum încasările se fac pe trimestru.”
Pleşa Gabriel: “Dar ei ce au motivat?”
Inurean Ioan: “Vă spun ce au motivat. Două probleme mari. Au făcut investiţii 

masive în Alba-Iulia. Este vorba de asociere tot cu Primăria în cealaltă parte a râului. 
În  scrisoarea  de  motivare  au  arătat  întârzieri   nu  subiective  ci  obiective  privind 
autorizarea lucrărilor. Deci s-a întârziat un pic cu toată treaba aceasta.”

 Bogăţan Ioan: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot proiectul de hotărâre.”
“Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 273/2008



3. Cheltuirea unor sume de bani  din bugetul  local   -  capitol  cultură pentru 
activităţi culturale.

Se dă cuvântul  d-nei Luminiţa Fara care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi  raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii 
publice, comerţ.

Sandu Cornel Stelian: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia”.

Luci Man: “La acest proiect vă solicităm să aprobaţi cheltuirea sumei de 3000 
lei pentru cele două doamne.”

Mircea Hava: “Haideţi să vă spun ce sunt cu aceşti bani. Cu cei 3000 lei le 
premiem  pe  cele  2  educatoare.  Acolo  e  biblioteca  Haşdeu  care  e  biblioteca 
coordonatoare şi biblioteca Alba-Iulia. În fiecare an le-am premiat. E un premiu de 
rezistenţă.”

Luci Man: “Şi împlinesc un deceniu de activitate.”
Mircea Hava: “Doamna cealaltă cu care am colaborat foarte bine o să iasă la 

pensie iar suma de 2500 este pentru un calculator şi un aparat foto digital ca dotare 
pentru bibliotecă.”
 Bogăţan Ioan: „Dacă  nu mai sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre 
atunci supun la vot aprobarea acestuia”.

„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 274/2008

4. Aprobarea acordării unui ajutor financiar din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia  Consiliului  local  pe  anul  2008,  în  sumă de 50.000 lei  pentru Consiliul 
Judeţean suceava.

 Se dă cuvântul doamnei Teofila Ţîr care prezintă proiectul de hotărâre precum 
şi raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de avizare din 
partea  comisiei  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  servicii 
publice, comerţ.

 Sandu Cornel Stelian: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Luci Man: “Pentru sinistraţi.”
Cornea Vasile: “Aş vrea să fac o precizare. Să se facă modificarea de la art. 3. 

Hotărârea se comunică Consiliului Judeţean Suceava şi nu Primăriei Suceava.”
Luci Man: “Hotărârea o să se scrie în forma corectă.”
Bogăţan Ioan: „Dacă  nu mai sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre 

atunci supun la vot aprobarea acestuia”.
„Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 15 voturi pentru.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 275/2008

Bogăţan Ioan: “Domnule primar dacă doriţi să mai adăugaţi ceva.”
Mircea Hava: “O să vă spun un lucru pe care îl ştiţi din presă. Proiectul cu 

Cetatea, cu refacerea în afară de latura vestică care cred că ştiţi de ce nu se poate face. 
Pentru că acolo se  află  Catedrala.  Tot  ceea ce înseamnă latura  sudică,  nordică şi 
estică a şanţurilor este proiectul pe care vi l-am prezentat şi pe care dumneavoastră 
l-aţi aprobat. A trecut în Comitetul Regional de Evaluare şi Strategii. Proiectul este 
un program regional. Agenţia 7 Centru este organismul intermediar. El a fost aprobat. 
Nu ştiu dacă are rost să vă spun că au fost foarte multe probleme şi foarte multe 
răutăţi. Dar el este aprobat. Urmează partea birocratică care o să dureze mai mult că 
aşa e la noi. Mai trebuie verificat proiectul tehnic şi pe urmă semnate documentele. 
Eu sper ca în 2009, în primăvară să fie gata şi licitaţia. Este vorba de aproape 11 
milioane de euro. Acum să vedem cât va spune licitaţia. Poate va spune 10500. Dar 
aceasta e suma licitată. N-am suma la mine. E jos. Dar în mare acesta este proiectul. 
Ce  înseamnă?  Reabilitare  la  tot  ceea  ce înseamnă  şanţuri,  căi  de acces,  iluminat, 
becuri pe stâlpi, locuri de plimbare, coşuri de gunoi. 3600 ha de spaţii verzi. Acesta 
este primul proiect la care lucrăm de mult timp. L-am lansat şi l-am câştigat. Plus 
încă un kilometru sau cam aşa ceva de canalizare. Ce înseamnă aceasta. Cred că vă 
daţi seama cu toţii. Perioada de execuţie este de 18 luni. Nu-mi fac probleme. Muncă 
multă  este acolo la excavat.  Deci  eu cred că va fi  terminat  în 18 luni de la data 
semnării contractului.

Între timp ştiţi prea bine scriem un alt proiect pentru interior. Aici sunt 120 
milioane de euro. Banii nu sunt mulţi. Dar sunt şi vrem să scriem un proiect integrat 
pe care să-l depunem. Axa încă nu este lansată. Poate dă Dumnezeu şi avem succes. 
Aici nu se mai poate întâmpla nimic. Numai un război sau dacă Comisia europeană 
taie banii. Nu are nici un motiv deocamdată. Noi ne-am făcut temele. Cine l-a făcut 
sunt cei de la Direcţia Programe şi l-au făcut foarte bine. Suntem siguri că am avut şi 
consultanţi externi luaţi prin licitaţie. Am beneficiat şi din partea Guvernului în jur de 
450 mii de euro printr-o hotărâre de guvern mai veche pentru ceea ce înseamnă partea 
tehnică a proiectului. Însă bani trebuie să mai adăugăm şi noi de la Consiliu pentru că 
sunt foarte multe lucruri scăpate. Aceasta nu înseamnă că de mâine sau după 18 luni 
Cetatea va arăta ca şi când Carol al V-lea a tăiat panglica dar aduce cu totul altceva: 
lumină, coşuri de gunoi, locuri pentru maşini şi pentru pietoni. Urmează şi partea 
cealaltă în care sperăm să putem integra şi ceea ce înseamnă şi partea de interior a 
Cetăţii. Din păcate noi scriem proiectul  însă clădirile care ar trebui să intre în treaba 
aceasta  n-o  să  mai  intre.  Sper  să  se  întâmple  ceva  ca  să  intre  în  proprietatea 
Consiliului că altfel  nu se poate. O să încercăm şi cred că vom avea rezultate de 
izbândă şi cu episcopia romano-catolică şi ortodoxă. Pentru că Cetatea nu e nici a 
mea, nici a lor ci a ţării. Cam atâta despre Cetate.

Mai  avem  un  proiect  pe  partea  socială  Axa  3.2  finanţat  prin  Hotărâre  de 
Guvern cu partea tehnică legată de căminul de bătrâni de sus în care dezvoltăm ceea 
ce înseamnă servicii. O să fie altceva acolo. În rest ceea ce ştiţi că lucrăm în oraş. Cu 
demolări  de  garaje,  cu  ameninţări,  cu  dare  în  judecată,  procuratură.  Vom supune 
dezbaterii publice un regulament de funcţionare a parcărilor  pe care le-au făcut.”



Inurean Ioan: “Le vom închiria.”
Mircea Hava: “O să înfiinţăm şi un serviciu la Poliţia locală ca să răspundă la 

cereri dacă cineva s-a pus pe parcarea altuia şi nu are voie. Tocmai  să poată veni să-l 
întrebe de sănătate. Facem şi pasul acesta. Dar întâi să-l vedeţi şi dumneavoastră şi 
să-l supunem dezbaterii publice. Între blocuri, ca să poată să fie ordine va fi o taxă 
mică. Acum aşteptăm provincia să ne dea în judecată. Poate va fi un prilej bun de 
campanie  electorală.  Dar  aici  vor  hotărâ  cetăţenii.  Dacă  vor  să  plătească  o  taxă 
minimă şi să aibă un loc de parcare e bine dacă nu Dumnezeu cu mila. O să înceapă 
iarăşi  bătaia.  Sunt locuri în care parcările sunt  excedentare.  Niciodată nu o să fie 
locuri  suficiente  de  parcare.  Dumneavoastră  ştiţi  lucrul  acesta.  Mai  ales  cei  care 
sunteţi consilieri de cartier.”

Inurean Ioan: “La următoarea şedinţă ordinară o să primiţi  fiecare proiectul. 
Aşteptăm de la fiecare orice comentarii. Noi am luat de la Consiliul local Bucureşti, 
Iaşi,  Braşov,  Constanţa  modelul  exact  pentru  treaba  aceasta  şi  am  încercat  să-l 
adaptăm exact la ce avem noi în oraş şi să facem un regulament.”

Pleşa Gabriel: “Dacă tot suntem la diverse aş vrea să fac o precizare. Mai sunt 
trei luni până la 1 decembrie şi aş vrea să spun că aşteptăm propunerile  şi programul 
executivului pentru că dumneavoastră v-aţi ocupat ca în fiecare an şi aţi organizat 
foarte bine. Fiind jubileu la 90 de ani aş vrea să fie ceva mai deosebit. Şi probabil în 
trei luni de zile veţi putea studia posibilităţile  financiare şi programul. Acesta a fost 
ca un apel. 

Şi a doua problemă. Am fost unul din cei care au criticat o parte din contractele 
ce s-au făcut cu firmele care au concesionat terenurile din şanţurile Cetăţii. Vreau să 
vă spun că s-a întâmplat un lucru pozitiv şi mă bucur foarte mult. Şi am zis că dacă 
tot am criticat  alte contracte  şi anumite societăţi să încercăm să vedem şi lucrurile 
bune. Cu cine? Cu societatea RYMA care vă spun cu toată sinceritatea nu au făcut 
nimica de un an şi jumătate dar în ultima lună s-au mobilizat. Am fost chiar eu acolo. 
Au venit voluntari, prieteni, artişti şi au început să facă nişte lucruri extraordinare. 
Mă bucur dacă în ceasul al 12-lea, şi ştiind că unele contracte se încheie în ianuarie 
2009, şi alte societăţi ar face la fel. Deci chiar m-am bucurat.”

Mircea Hava: “Legat de 90 de ani. Cred că în luna martie, repetat şi în luna mai 
am făcut  demersuri  la  Guvern  şi  nu am primit  nici  un răspuns.  La toate  mi  s-a 
răspuns: o să vedem. O să mai facem încă un proiect cu domnul Dumitrel şi o să-l 
trimitem. Normal că cererile de acolo erau legate de organizarea sărbătorii. Eu cred 
că până în ceasul al 12-lea nu se vor trezi. Altfel mă voi simţi obligat să spun ceea ce 
trebuie să spun şi ceea ce este evident. Şi lucrul acesta n-aş vrea să-l fac pentru că noi 
din puţinul nostru am contractat busturile întemeietorilor, a regelui şi a reginei, în faţa 
catedralei din marmură albă. Însă la o sărbătoare de 90 de ani, fără o participare a 
Guvernului, mai ales că la 85 de ani participarea Guvernului a fost serioasă. Este 
drept că ne-am certat atunci că nu am avut ce dezveli. În orice caz timpul trece.”

Intră în sală domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Ion Dumitrel.
Paul Voicu: “Şi mai mult decât atât la 1 octombrie începe campania electorală. 

Vin alegerile. E foarte târziu.”



Ion Dumitrel: “Aş vrea să vă spun punctul meu de vedere. Sărbătoarea de 1 
Decembrie anul acesta va fi organizată de municipalitate şi Consiliul Judeţean. Cred 
că ar trebui să le spunem colegilor noştri să ştie, de la Cluj, de la Bucureşti, fiecare de 
unde sunt să ne lase să sărbătorim noi 1 Decembrie că nu îi interesează. Vreau să vă 
spun că şi  reparaţiile Catedralei Reîntregirii au fost  susţinute de Consiliul local şi 
Consiliul Judeţean  în proporţie aproape totală. Şi atunci ce rost are să vină să ne dea 
şi nouă şi dumneavoastră de lucru. Mai bine să ne simţim noi bine unii cu alţii. Eu pe 
chestia aceasta merg. Nouăzeci de ani este al nostru nu al lor.”

Bogăţan Ioan: “Dacă nu mai sunt discuţii declar şedinţa închisă.”

Alba Iulia, 22 august 2008

    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   SECRETAR,
                    Consilier                                                      Marcel Jeler
                Bogăţan Ioan     
 


