
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

    PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi 26 iunie 2014, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

municipiului   Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 602/2014 a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Marcel Jeler: ”Conform regulamentului, supun la vot aprobarea procesului 

verbal  al  şedinţei anterioare. Cine este pentru?” 

”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru.” 

Marcel Jeler: ”Dau cuvântul domnului preşedinte.” 

Jidveian Ovidiu Viorel: "Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenţi un 

număr de 17 de  consilieri. Lipsesc  domnii consilieri Marius Adrian Costinaş,  Medrea 

Bogdan şi Petric Vasile.  Domnul consilier Clepan Dimitrie intră în sala de şedinţe în 

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

constituită.” 

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

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

executiv, doamna Silvia Moldovan – director tehnic, d-na Mihaela Petcu - consilier 

Serviciu administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară,  doamna 

Călin Hedviga - arhitect şef,  doamna Crina Dumitrescu – Director Direcţia Programe, 

doamna Delia Cristescu – director Serviciul public de asistenţă socială, domnul Bucur  

Vasile – şef Birou resurse umane, relaţii internaţionale, domnul Gabi Armean -  Şef 

Serviciu administrare şi monitorizare utilităţi publice,  doamna Luminiţa Fara - 

compartiment Informare, presă, comunicare, relaţii publice,  doamna Aurica Groza - 

şef  Serviciu public comunitar pentru cadastru şi agricultură, domnul Mihai Pripon - 

consilier  Serviciul administrarea patrimoniului local, precum şi presa." 

 Jidveian Ovidiu Viorel: "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 17 voturi pentru." 

Jidveian Ovidiu Viorel: "Pe ordinea de zi avem 28 proiecte de hotărâri. 

Suplimentar a fost introdus proiectul nr. 29 Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

cumpărării unui teren situat în intravilanul municipiului Alba Iulia pentru extinderea 

incintei Bazinului Olimpic. 

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

”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi o abţinere Vasile 

Crişan.” 

Jidveian Ovidiu Viorel: ”Şi acum vă prezint următorul  



 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

   

 I. Proiecte de hotărâri privind:  

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

Iulia 

2. Neacordarea de facilitati fiscale unei fundaţii 

3. Modificarea Hotărârii nr. 150/2014 a Consiliului local cu privire la aprobarea 

Cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului ”Creşterea performanţei 

energetice a unor blocuri de locuinţe din Municipiul Alba Iulia”  

4. Aprobarea  Acordului de asociere intre Municipiul Alba Iulia, Universitatea ″1 

Decembrie 1918″ si  Muzeul National al Unirii din Alba Iulia privind proiectul ″Alba 

Iulia – o istorie in imagini a orasului prin strazile si monumentele sale″ 

5. Plata contribuţiei municipiului Alba Iulia către Asociaţia Intercomunitară de 

Dezvoltare Alba – Alba Iulia în vederea susţinerii proiectului „Strategic Territorial 

Agendas for <Small and Medium-sized Towns>” – STATUS,  finanţat prin Programul 

de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei  

6. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia, Centrul 

Local Axente Sever - filiala Organizaţiei Naţionale “Cercetaşii României” din Alba 

Iulia şi Kaufland România în vederea derulării unei campanii de colectare şi reciclare a 

deşeurilor din hârtie şi carton în municipiul Alba Iulia 

7. Modificarea Protocolului de Cooperare încheiat cu Asociaţia Green Revolution 

din România 

8. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiului Alba Iulia şi 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea realizării proiectului 

„Barometrul Comunităţii Locale” 

9. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiului Alba Iulia şi 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SURZILOR din ROMÂNIA, FILIALA ALBA, în 

vederea susţinerii proiectului „VORBA DULCE, PRIN GRAI TĂCUT" 

10. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiului Alba Iulia şi 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA - FILIALA 

ALBA în vederea implementării unor acţiuni de interes public 

11. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia şi 

FUNDAŢIA PAEM ALBA, în vederea derulării comune a unor activităţi care au în 

vedere elaborarea şi implementarea de proiecte prin programe de finanţare 

nerambursabile 

12. Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Alba Iulia 

13. Cofinanţarea din bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru 

implementarea subproiectului ”Centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 

”Sfânta Maria””  

14. Aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2014, în vederea repartizării 

locuinţelor sociale  



 

 

 

15. Aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

16. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia  

17. Aprobarea unor documentaţii de urbanism :  

 Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE 

FAMILIALE SI PARCELARE - REAVIZARE, ALBA IULIA, MICESTI, ZONA 

TIGLARIE, solicitant  PLESA GABRIEL CODRU, PLESA CALIN AUREL, COLDA 

PETRU”, varianta 1, conform planului de situatie anexat, cu conditia obtinerii avizului 

ANIF si reglementarea profilului transversal al strazii - carosabil de 6,0m, in 

momentul cand se solicita autorizatii de construire pe frontul opus cu canalul de garda. 

 Art.2: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA 

DEPOZITARE SI CLADIRE BIROURI, ALBA IULIA , STR. AL. I. CUZA, NR. 

15A-17, solicitant SC DELPHI ELECTRIC SRL”,  conform planului de situatie 

anexat, cu conditia ca, pana la solicitarea autorizatiei de construire, sa se creeze 

parcela distincta de drum, conform PUZ aprobat prin HCL 106/2008. 

 Art.3: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE LOCUINTA PE 

VERTICALA SI ORIZONTALA, ALBA IULIA , ALBA IULIA, STR. 9 MAI, NR.4, 

solicitant BAIES FLORIN IOAN”, conform planului de situatie anexat. 

 Art.4 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE 

COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, ALBA IULIA , ALBA 

IULIA, B-DUL REVOLUTIEI 1989, NR.2E, solicitant BACIU REMUS SI BACIU 

VALERIA GEORGETA”, conform planului de situatie anexat 

 Art.5 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA 

PENTRU TERASA, CU CARACTER PROVIZORIU ( termenul de existenta a 

copertinei va fi de 3 ani de la data emiterii autorizatie de construire), ALBA IULIA , 

STR. ARNSBERG, NR.39, solicitant SC EL TORO SRL”, conform planului de 

situatie anexat;  perioada de 3 ani va fi redusa in cazul aplicarii unor investitii publice 

de interes general. 

 Art.6 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA 

PENTRU TERASA, CU CARACTER PROVIZORIU ( termenul de existenta a 

copertinei va fi de 3 ani de la data emiterii autorizatie de construire), ALBA IULIA , 

PIATA IULIU MANIU,nr.15, solicitant SC RAISSA NORB SRL”, conform planului 

de situatie anexat; perioada de 3 ani va fi redusa in cazul aplicarii unor investitii 

publice de interes general. 

 Art.7 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE 

FAMILIALE, ALBA IULIA, STR. TURNATORIEI, solicitant DRAGAN SIMION SI 

BITOLEANU MARIN”, conform planului de situatie anexat.  

 

18. Propunerea de atribuire în proprietatea  solicitanţilor, proprietari ai 

apartamentelor, terenul aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţii 

19. Parcelarea şi înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia 

asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Călăraşi, nr. 5 A 

20. Documentaţia tehnică extrajudiciară, întocmită în Dosar nr. 3725/176/2014, 

aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  

21. Expertiza tehnică extrajudiciară, întocmită în Dosar nr. 4140/176/2014, aflat 



 

 

 

pe rol la Judecătoria Alba Iulia 

22. Expertiza tehnică judiciară, întocmită în Dosar nr. 8288/176/2013, aflat pe rol 

la Judecătoria Alba Iulia  

23. Modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Municipiului Alba Iulia  

24. Închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri situate în CETATEA ALBA 

CAROLINA – ZONA INTERIOARĂ A FORTIFICAŢIEI, delimitată de conturul 

exterior al bastioanelor şi curtinelor, în scopul desfăşurării de activităţi comerciale de 

tip comerţ stradal 

25. Aprobarea unui act adiţional la contractul de comodat nr. 5864/2004 încheiat 

între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi Clubul Sportiv ”Unirea” Alba Iulia  

26. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, Proiect tehnic – reţea de 

iluminat public str. Francesca din municipiul Alba Iulia  

27. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, Studiu de soluţie – reţea de 

iluminat public, str. Tudor Vladimirescu din municipiul Alba Iulia  

28. Modificarea Hotărârii nr. 122/2014 a Consiliului local al municipiului Alba 

Iulia   

 29 Proiect de hotărâre privind  aprobarea cumpărării unui teren situat în 

intravilanul municipiului Alba Iulia pentru extinderea incintei Bazinului Olimpic. 

         

         

   II. Diverse 

III. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru 

luna iulie 2014 

 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ” Începem cu proiectul nr. 1 al ordinii de zi.” 

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

Iulia.  

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

şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crişan  care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

          Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Teofila Ţîr: ”Deci, această rectificare am făcut-o pentru două motive. Odată pentru 

că, pe trimestrul II nu sunt suficienţi banii pentru plata salariilor la învăţământ la 

profesori. Cheltuielile de personal nu erau suficiente. Astfel, cu aprobarea Direcţiei 

Generale a Finanţelor  am adus sume din trimestrul 4 şi trimestrul 3 pentru a acoperi 

necesarul  la trimestrul 2 la cheltuieli de personal învăţământ.  

  Şi al doilea motiv pentru care am făcut această rectificare cu data de 1 iulie, ca 

urmare a Ordinului nr. 720 a Ministerului Finanţelor, de fapt modificările s-au produs cu 

data de 1 ianuarie 2014. Însă, pe parcurs se tot modifică în contabilitate şi activitatea 



 

 

 

financiar contabilă.  Astfel că, până atunci ştiţi că serviciile publice funcţionau pe baza de 

subvenţii din bugetul local. Acum, având în vedere noua lege şi noile modificări din 

contabilitate şi financiar contabile  este necesar ca aceste servicii publice, ar fi fost două 

posibilităţi: fie să se înfiinţeze personalitate juridică la aceste servicii publice, deci să aibă 

cod fiscal separat, fie să le trecem în bugetul local. Astfel, am ales varianta să trecem 

aceste cheltuieli, tot ce era pe transfer să le trecem în bugetul local pe cheltuieli de 

personal şi cheltuieli materiale. Deci, acestea erau motivele pentru care era necesară 

rectificarea de luna aceasta.  

  Faţă de ceea ce v-am prezentat în materialele pe care noi vi le-am pus la dispoziţie 

am mai primit câteva modificări. La cap. 61.02 o sumă de 25 mii lei pentru bunuri şi 

servicii. La capitolul 55  am scăzut 200 mii lei şi am pus pe celelalte capitole unde era 

necesar. Pe capitolul 67.02 la Alte transferuri  am scăzut suma de 550 mii lei care era 

prinsă iniţial, aprobată de dumneavoastră. Însă, având în vedere că aţi aprobat câteva 

hotărâri  cu noile proiecte de finanţare nerambursabile, aceste proiecte se pretau la partea 

socială. Astfel, am pus de pe un capitol pe altul, din 67.02 Cultură şi recreere la Asigurări 

şi asistenţă socială 168 suma de 550 de mii. În plus, tot pe capitolul 68. 02 pentru 

proiectul Măsuri integrate de ocupare în cartiere am mai plusat la sustenabilitate cu suma 

de 5,5  şi am cuprins pe capitolul 68 celelalte două proiecte Experienţă pentru eficienţă  

unde deja există aprobare, banii erau prinşi  pe capitolul 67 şi astfel acum i-am pus  pe 

capitolul 68 unde se încadrează acest proiect şi pentru Resurse umane calificate şi 

recalificate, accesul pe piaţa muncii al femeii Fem Ro. Cam acestea au fost modificările în 

plus.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Alte discuţii dacă mai sunt? Nu sunt aşadar supun la vot. 

Cine este pentru aprobare cu amendamentele propuse?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentele a fost votat cu 17 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 181/2014. 

 

  

 2. Neacordarea de facilitati fiscale unei fundaţii 

  Se dă cuvântul domnului Remus Corcheş care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crişan  care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

          Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Remus Corcheş: ”Este vorba de Fundaţia Creştină Misiunea Râul Vieţii. 

Conform prevederilor legale nu se încadrează pentru a fi  beneficiară a scutirii, a 

înlesnirii la plată.” 

 Paul Voicu: ”L-aş ruga pe domnul Corcheş  să precizeze un pic mai pe larg. Şi 

discuţia pe care am avut-o ieri cu controlul de la Curtea de Conturi. Este o discuţie 

finală. Dânşii încheie un proces verbal de control. Şi vreau să vă spun că şi ceea ce aţi 

aprobat dumneavoastră la Maranata, în actul de control Curtea de  Conturi va scrie că 



 

 

 

trebuie recuperaţi pentru că ei consideră, aşa cum spuneau şi colegii mei, raportul şi în 

actele pe care ei le-au primit pentru Maranata pentru acordarea de facilităţi  tot aşa au 

scris, că nu se încadrează în prevederile legale.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Alte discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la 

vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru  neacordare?” 

 ”Fiind supusă la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru neacordare, o 

abţinere Domuţa Iulius Viorel şi un vot împotrivă Zdrânc Daniel.” 

 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 182/2014 

 

 Intră în sala de şedinţă domnul consilier Clepan Dimitrie. 

 

3. Modificarea Hotărârii nr. 150/2014 a Consiliului local cu privire la aprobarea 

Cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului ”Creşterea performanţei 

energetice a unor blocuri de locuinţe din Municipiul Alba Iulia”  

Se dă cuvântul  doamnei Crina Dumitrescu  care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crişan  care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

          Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Crina Dumitrescu: ”Primăria a depus un proiect de finanţare în cazul Programului 

POR pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din municipiul 

Alba-Iulia. Şi în consecinţă şi contribuţia locală eligibilă  s-a modificat în sensul că scade. 

Prin urmare se solicită hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia pentru 

susţinerea acestui proiect cu o altă valoare faţă de ceea ce aţi aprobat iniţial.” 

  Pocol Dorin: ”Dar nu e vorba de trei blocuri?” 

  Crina Dumitrescu: ”Da.” 

  Pleşa Gabriel: ”Suma este aceasta: 966430?” 

  Crina Dumitrescu: ”Da.” 

  Pleşa Gabriel: ”Înainte cât era?” 

  Crina Dumitrescu: ”Vreo 990 şi ceva.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot 

aprobarea acestui proiect. Cine este pentru?”  

         „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 183/2014 

 

  

 4. Aprobarea  Acordului de asociere intre Municipiul Alba Iulia, Universitatea 

″1 Decembrie 1918″ si  Muzeul National al Unirii din Alba Iulia privind proiectul 

″Alba Iulia – o istorie in imagini a orasului prin strazile si monumentele sale″ 



 

 

 

 Se dă cuvântul  doamnei Crina Dumitrescu  care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crişan  care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

      Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudoraşcu care prezintă 

raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale 

minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti. 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect 

de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Crina Dumitrescu: ”Aşa cum scrie şi în material,  municipiul Alba-Iulia şi cei 

doi parteneri Universitatea 1 Decembrie 1918  şi Muzeul Naţional al Unirii îşi propun 

să valorifice patrimoniul  şi evenimentele prin care municipiul Alba-Iulia se situează 

în planul central al istoriei naţionale şi europene.  Aveţi în material. Acest protocol se 

întinde pe o perioadă de cinci ani. Este propusă suma pentru primul an. An 

calendaristic 2014, an de proiect 2014-2015. Beneficiile  pentru municipiul Alba-Iulia 

se pot sesiza destul de simplu  şi toate aceste fonduri vor merge pentru conservarea şi 

valorificarea  acestor elemente de patrimoniu. Aveţi de fapt detaliat în material.” 

   Jidveian Ovidiu Viorel: "Discuţii dacă aveţi? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine 

este pentru?"   

        „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 184/2014 

  

 

  5. Plata contribuţiei municipiului Alba Iulia către Asociaţia Intercomunitară 

de Dezvoltare Alba – Alba Iulia în vederea susţinerii proiectului „Strategic Territorial 

Agendas for <Small and Medium-sized Towns>” – STATUS,  finanţat prin Programul 

de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei  

 Se dă cuvântul  doamnei Crina Dumitrescu  care prezintă proiectul de hotărâre precum 

şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crişan  care prezintă raportul de avizare din partea 

Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii 

publice şi comerţ. 

          Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

   Crina Dumitrescu: ”Prin acest proiect de susţinere a Asociaţiei Aida în cadrul 

programului Small and Medium-sized Towns – STATUS,  finanţat prin Programul de 

Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei  De fapt, municipiul Alba-Iulia se va 

alege cu documentaţii tehnico economice care vor sta la baza  unor proiecte pe care  



 

 

 

noi le vom depune  în POR. Această sumă a apărut ca urmare a întâlnirilor  pe care 

partenerii de proiect le-au avut  în cadrul întâlnirilor lor anuale. Realizând o economie 

a fost dată partenerului român  care a justificat necesitatea  acestei sume  prin 

întocmire de documentaţii tehnico economice pentru susţinerea proiectelor  de 

finanţare. Vă reamintesc  că noi am mai procedat astfel pentru proiecte de finanţare 

europeană. Este vorba de panourile fotovoltaice  pe care le avem inclusiv  pe această 

clădire.” 

   Pocol Dorin: ”Deci, banii aceştia sunt doar pentru proiect? Pentru hârtii, pentru 

întocmirea proiectului?” 

   Crina Dumitrescu: ”Nu. Deci, practic noi susţinem acest flux financiar  de care 

are nevoie acest proiect pentru derularea acestei activităţi de întocmire a 

documentaţiilor  tehnico economice urmând ca la aprobarea rambursurilor  în cadrul 

acestui proiect noi să ne recuperăm această sumă. Practic, documentaţiile tehnico 

economice vor fi integral realizate pe acest proiect Status." 

    Sandu Cornel Stelian: "Îi împrumutăm cu bani." 

   Crina Dumitrescu: "Exact." 

   Pleşa Gabriel: "Revin cu aceeaşi problemă de acum două şedinţe sau trei. Bun. 

Ok. E ok proiectul, ceea ce se vrea la proiect. Dar la AIDA nu suntem singurii membrii 

în AIDA. Mai sunt şi alte administraţii." 

   Crina Dumitrescu: "Da. Exact. Dar ceastă documentaţie tehnico economică este 

doar pentru  municipiul Alba-Iulia." 

      Jidveian Ovidiu Viorel: "Discuţii dacă mai aveţi? Nu sunt, aşadar supun la vot cine 

este pentru."   

         „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru şi o abţinere Pocol 

Dorin.” 

      

S-a adoptat Hotărârea nr. 185/2014 

 

 

    6. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia, Centrul 

Local Axente Sever - filiala Organizaţiei Naţionale “Cercetaşii României” din Alba 

Iulia şi Kaufland România în vederea derulării unei campanii de colectare şi reciclare a 

deşeurilor din hârtie şi carton în municipiul Alba Iulia 

 Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crişan  care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni 

în privinţa adoptării acestuia." 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudoraşcu care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 



 

 

 

 Raul Sebastian Tudoraşcu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Crina Dumitrescu: "Aveţi materialele. Este un proiect propus de către Kaufland şi 

Cercetaşii României prin care se doreşte colectarea şi reciclarea acestor deşeuri. În final, 

Primăria va achiziţiona două reciclete  care se vor da unor familii nevoiaşe care, oricum 

se ocupă cu această colectare. Şi cu banii obţinuţi din această campanie se vor achiziţiona 

nişte tei care vor fi plantaţi. Mai mult simbolic, este drept. Dacă aveţi întrebări?" 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Alte discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot 

proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

      

S-a adoptat Hotărârea nr. 186/2014 

 

      7. Modificarea Protocolului de Cooperare încheiat cu Asociaţia Green Revolution 

din România 

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu  care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudoraşcu care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

 Raul Sebastian Tudoraşcu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Crina Dumitrescu: "Prin acest proiect se propune modificarea tarifului de închiriat 

de la 3 lei la 4 lei pe oră pentru că se constată că, în general închirierea acestor biciclete se 

realizează  pe o perioadă îndelungată de timp. Deci, valoarea totală pe zi, pe 24 de ore nu 

va depăşi aceşti 15 lei. Astfel, această asociaţie  doreşte să aplice exact acelaşi tarif pe 

care îl practică în celelalte oraşe, chiar oraşe  şi mai mici cum ar fi Alba-Iulia 4 lei pe oră. 

Şi ei justifică acest lucru prin faptul că faţă de ceea ce am preconizat la început  sunt 

destul de multe defecţiuni." 

  Pocol Dorin: "Pentru cât timp va fi 4 lei?" 

  Crina Dumitrescu: "Asta nu ştiu să vă spun." 

  Pocol Dorin: "Conform obiceiului românesc începem cu o sumă şi după aceea ..." 

  Crina Dumitrescu: "Domnul Pocol se referă la cât va dura acest tarif?" 

 Sandu Cornel Stelian: "Până votăm noi altul." 

 Crina Dumitrescu: "Celelalte oraşe au aprobat din start patru lei." 

 Pocol Dorin: "Poate să îl facă cu 20 de lei în alte ţări şi alte oraşe!" 

 Rareş Buglea: "Nu îl putem considera pilot şi să îl lăsăm aşa pe perioada cât 

funcţionează?" 

 Pleşa Gabriel: "L-am aprobat de două luni!" 

 Albani Rocchetti Simone: "Un lucru destul de important care lipseşte aici. De 

fapt, câte ore au fost închiriate bicicletele? Adică, scrie aici că se închiriază 4100 de 

ore. Dar ore în sine, câţi bani au încasat pentru perioada aceasta? Ei ne cer nişte bani 

dar noi nu ştim dacă  banii pe care i-am primit până acum  sunt suficienţi pentru a 



 

 

 

acoperi cheltuielile. Nu avem nici o idee." 

 Crina Dumitrescu: "Nu deţin aceste date." 

 Albani Rochhetti Simone: "Ei ne spun că trebuie un leu în plus  dar nu ne spun 

motivul. Adică, ne spune  că trebuie reparate bicicletele. Nu cred că este suficient." 

 Crina Dumitrescu: "Ceea ce ştiu este că, în general, sunt mai mulţi cei care 

închiriază pe o zi decât pe o oră sau două. Pe beneficiar prea puţin îl afectează faptul 

că  se va ridica acest tarif cu un leu." 

 Raul Sebastian Tudoraşcu: "Pe zi este 15 lei. Şi tariful acesta nu se modifică. 

Închiriatul pe zi. Pe oră se modifică. Pe zi este 15 lei. 24 de ore." 

 Pocol Dorin: "Îmi dai voie să am rezerve vis a vis de ce spun ei că se închiriază 

cu ziua? Eu am rezerve. Am fost pe acolo." 

 Vasile Crişan: "La noi în comisie nu s-a discutat acest proiect." 

 Raul Sebastian Tudoraşcu: "S-a discutat în comisia juridică." 

 Oneţiu Cornelia Maria: "Aviz favorabil." 

 Jidveian Ovidiu Viorel: "Atunci propun dacă nu mai sunt discuţii! Am înţeles că 

este un amendament al domnului Buglea." 

 Rareş Buglea: "Nu. Ziceam că este prea puţin să fi făcut deja un calcul 

economic  pe o lună sau două luni de zile de când am votat. E cam repede să venim cu 

o modificare. Vroiam să rămână un proiect pilot  şi să vedem anul viitor dacă iasă pe 

minus." 

 Jidveian Ovidiu Viorel: "Faceţi un amendament în acest sens?" 

 Rareş Buglea: "Nu." 

 Pleşa Gabriel: "Va fi consecinţa votului." 

 Jidveian Ovidiu Viorel: "Am înţeles. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine 

este pentru aprobare?" 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 10 voturi pentru, 2 abţineri Şerdean 

Dorin Pavel, Clepan Dimitrie şi 6 voturi împotrivă Pocol Dorin, Crişan Vasile, Pleşa 

Gabriel, Rareş Buglea, Albani Rocchetti Simone, Zdrânc Daniel.” 

  Marcel Jeler: "Sunt doar 10 voturi pentru." 

 Jidveian Ovidiu Viorel: "Proiectul nu a trecut." 

 Pleşa Gabriel: "E în favoarea cetăţenilor." 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 187/2014. 

 

 8. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiului Alba Iulia şi 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea realizării proiectului 

„Barometrul Comunităţii Locale” 

     Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crişan  care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 



 

 

 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudoraşcu care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

     Crina Dumitrescu: "Acest barometru se doreşte a se încheia în fiecare an cu 

date obţinute în urma unor anchete direct la domiciliu şi telefonic asupra comunităţii 

locale. Se vor întocmi toate studiile, toate documentele de marketing care vor sta la 

întocmirea proiectelor pe POS cât şi pentru toate celelalte proiecte care vor veni în 

cadrul programării 2014-2020. Toate aceste date vor fi de natură economică şi 

socială." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: "Aş avea eu o întrebare. Am văzut o mică dezbatere 

pe forumurile ziarelor locale.  Aş vrea să ştiu costurile pe an al acestui proiect." 

  Crina Dumitrescu: "Costul maxim scrie în proiect. 80000 de lei pe an." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: "Şi în ce constă efectiv activitatea?" 

 Crina Dumitrescu: "Toate aceste costuri vor merge pentru plata experţilor, 

membrilor, studenţilor din cadrul Universităţii 1 decembrie 1918 care vor face aceste 

chestionare, anchete, tot ceea ce presupune ca şi cost  de realizare a acestor servicii.    

S-a făcut de asemenea un studiu comparativ cu ceea ce s-ar putea să oferteze  o 

societate în acest domeniu. Şi pe de altă parte este şi interesul reciproc al Universităţii 

cât şi al Primăriei." 

 Jidveian Ovidiu Viorel: "Am înţeles." 

 Albani Rocchetti Simone: "Am şi eu o întrebare. Noi avem mai multe 

proiecte din acestea. Sunt foarte multe din punctul meu de vedere. Nu putem primi şi 

noi primi nişte rapoarte trimestriale sau semestriale legate de ele? Este foarte 

important." 

 Crina Dumitrescu: "Sigur că da. După ce se pun în practică toate acestea vor 

fi publicate  chiar şi pe site-ul Primăriei." 

 Albani Rochhetti Simone: "Dar cel mai bine ar fi să se prezinte fiecare, să ne 

aduceţi materiale în şedinţa de consiliu. La şase luni de zile să veniţi cu materiale." 

 Crina Dumitrescu: "Da. Se poate." 

 Jidveian Ovidiu Viorel::  ””AAllttee  ddiissccuuţţiiii  ddaaccăă  mmaaii  ssuunntt??  NNuu  ssuunntt,,  aaşşaaddaarr  ssuuppuunn  llaa  

vvoott  pprrooiieeccttuull  ddee  hhoottăărrâârree  ccuu  aammeennddaammeennttuull  pprrooppuuss  ddee  ddoommnnuull  AAllbbaannii..  CCiinnee  eessttee  

ppeennttrruu??””  

  ””FFiiiinndd  ssuuppuuss  llaa  vvoott,,  pprrooiieeccttuull  aa  ffoosstt  vvoottaatt  ccuu  1155  vvoottuurrii  ppeennttrruu  şşii  33  aabbţţiinneerrii  PPooccooll  

DDoorriinn,,  RRaarreeşş  BBuugglleeaa,,  ZZddrrâânncc  DDaanniieell..””  

  CCrriinnaa  DDuummiittrreessccuu::  ""DDeeccii,,  llaa  şşaassee  lluunnii..    

    

 S-a adoptat Hotărârea nr. 188/2014 

 

   9. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiului Alba Iulia şi 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SURZILOR din ROMÂNIA, FILIALA ALBA, în 

vederea susţinerii proiectului „VORBA DULCE, PRIN GRAI TĂCUT" 



 

 

 

 Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crişan  care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudoraşcu care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Crina Dumitrescu: "Aveţi în material în ce constă acest proiect. Ni se propune 

să  participăm la premierea celor care ..." 

       Jidveian Ovidiu Viorel: ”Mulţumim. Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar 

supun la vot. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 189/2014 

  

 

  10. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiului Alba Iulia şi 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA - FILIALA 

ALBA în vederea implementării unor acţiuni de interes public 

     Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crişan  care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudoraşcu care prezintă 

raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie 

publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect 

de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Crina Dumitrescu: „După cum vedeţi, administratorul municipiului Alba-Iulia şi 

conducerea Primăriei Alba-Iulia doreşte  foarte mult să încurajeze  aceste acorduri de 

asociere cu societăţi, cu asociaţii care şi-au demonstrat  până acum utilitatea la nivelul 

municipiului Alba-Iulia prin banii aduşi în cadrul comunităţii sau prin interesul pe care îl 

au la nivelul local. Şi astfel, se propune un protocol de colaborare cu Crucea Roşie pentru 

instruirea personalului asistent al persoanelor cu handicap în aceste măsuri de prim 



 

 

 

ajutor." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuţii dacă mai aveţi la acest proiect? Nu sunt, aşadar 

supun la vot. Cine este pentru?” 

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 190/2014 

 

 11. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia şi 

FUNDAŢIA PAEM ALBA, în vederea derulării comune a unor activităţi care au în 

vedere elaborarea şi implementarea de proiecte prin programe de finanţare 

nerambursabile 

        Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudoraşcu care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

   Crina Dumitrescu: "În acelaşi context al cooperării cu organizaţii care şi-au 

demonstrat eficienţa  de-a lungul timpului pentru municipiul Alba-Iulia se doreşte 

încheierea acestui acord pentru pregătirea proiectelor pe Programul Operaţional 

Ocupaţional 2014-2020 din următoarele motive. Această organizaţie a adus pentru 

comunitate peste 10 milioane de euro în programarea anterioară. Şi de fapt,  este 

singura organizaţie  de utilitate publică din municipiul Alba-Iulia. Noi vom depune în 

parteneriat cu ei sau acolo unde nu vrem să depunem şi nu ne putem folosi de 

Asociaţia AIDA care are arealul mai larg, vom lucra cu ei pe proiecte pentru a obţine 

toate finanţările.  

   Pleşa Gabriel: "Din curiozitate. Şedinţele noastre de consiliu le facem aici la 

PAEM?" 

   Crina Dumitrescu: "Nu. Este Direcţia Programe." 

   Pleşa Gabriel: "Dar le-am făcut şi la PAEM?" 

   Crina Dumitrescu: "Nu. Este în contract de comodat." 

    Pleşa Gabriel: "Atunci nu mai întreb nimic." 

    Crina Dumitrescu: "Aici este în contract de comodat." 

    Pleşa Gabriel: "Aici?" 

   Crina Dumitrescu: "Demisolul." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot. 

Cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

  S-a  adoptat Hotărârea nr. 191/2014 

 

  12. Modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 



 

 

 

municipiului Alba Iulia. 

   Se dă cuvântul domnului Bucur Dorică care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crişan  care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

        ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 192/2014 

 

 

 13. Cofinanţarea din bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru 

implementarea subproiectului ”Centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 

”Sfânta Maria”” 

  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crişan  care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Domuţa Iulius Viorel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi 

protecţia copilului. 

   Domuţa Iulius Viorel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Delia Cristescu: ” Este un proiect pe care colegele de la direcţia tehnică l-au scris. 

Eu vă spun doar că am venit în faţa dumneavoastră cu acest proiect. Toate care au fost 

aprobate au fost trimise la minister. Dar acum, pentru echipa din minister, s-a  solicitat o 

precizare. În speţă articolul aşa cum îl vedeţi dumneavoastră scris la care, vă rog, să îmi 

permiteţi să aduc o precizare. De când am scris proiectul de hotărâre am mai primit un 

mail de la minister şi ne solicită următoarele: se aprobă alocarea sumei reprezentând 

59375 euro cu TVA. Sunt precizări pe care noi nu le-am scris acestora. Ni s-a cerut să 

scriem îm mod explicit.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: „E o clarificare mai mult.” 

  Delia Cristescu: „Da. Ne-am cerut această clarificare.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru 

aprobare?” 

        ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 



 

 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 193/2014 

 

 14. Aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2014, în vederea repartizării 

locuinţelor sociale. 

         Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Domuţa Iulius Viorel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului. 

  Domuţa Iulius Viorel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Delia Cristescu: „Anual, conform legii Consiliul local trebuie să aprobe o listă de 

priorităţi. Am trecut în raportul de specialitate toate datele pe care le-am parcurs pana să 

vă prezentăm această listă.” 

            Domuţa Iulius Viorel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine este 

pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 194/2014 

 

 15. Aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. 

  Se dă cuvântul doamnei Luminiţa Fara care prezintă proiectul de hotărâre 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." 

   Luminiţa Fara: ”Este vorba de un schimb între trei titulari de contracte 

locuinţe ANL. Domnul Roşu Alin care locuieşte singur într-un apartament cu două 

camere face un scimb cu o familie de pe Livezii, care locuiesc trei persoane într-o 

garsonieră.” 

   Jidveian Ovidiu Viorel:  ”Discuţii dacă sunt? Nu sunt, aşadar 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. 195/2014 

 

  Părrăseşte sala de şedinţă domnul consilier Albani Rocchetti Simone. 

 

  16. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia.  

         Se dă cuvântul doamnei Călin Hedviga care prezintă proiectul de hotărâre 



 

 

 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Domuţa Iulius Viorel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului. 

            Domuţa Iulius Viorel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Călin Hedviga: ”După terminarea campaniei electorale s-au adunat nouă 

cereri pentru denumire de străzi. Şase sunt pe Oarda şi restul de 3 pe Alba-Iulia. Avem 

avizul de la Prefectută.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Eu nu văd ce legătură are campania electorală cu 

strada Nopţii!” 

 Călin Hedviga: ”În campanie nu denumim străzi.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Alte discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. 

Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 196/2014 

 

  17. Aprobarea unor documentaţii de urbanism :  

  

   Revine ăn sala de şedinţă domnul consilier Albani Rocchetti Simone. 

 Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE 

FAMILIALE SI PARCELARE - REAVIZARE, ALBA IULIA, MICESTI, ZONA 

TIGLARIE, solicitant  PLESA GABRIEL CODRU, PLESA CALIN AUREL, COLDA 

PETRU”, varianta 1, conform planului de situatie anexat, cu conditia obtinerii avizului 

ANIF si reglementarea profilului transversal carosabil de 6,0m, in momentul cand se 

solicita autorizatii de construire pe front opus cu canalul de garda. 

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUZ-ul precum şi raportul de 

specialitate. 

        Călin Hedviga: ”În zona Alba Iulia - Miceşti, în zona Ţiglărie. Aici suntem lângă 

cartierul Orizont. Se solicită  construire locuinţe familiale şi parcelare. E vorba de o 

reavizare şi soluţia urbanistică  vă propune modernizarea  străzii, trecerea peste 

canalul de gardă şi realizarea a cinci loturi pentru locuinţe individuale. Comisiile au 

dat aviz favorabil cu condiţii. Condiţia este să se aprobe varianta I  şi să se menţină 

următoarele: la aprobare să fie adus avizul ANIF pentru că se trece peste canalul de 

gardă iar în momentul în care se dezvoltă frontul pe latura opusă să se aibă în vedere  

profilul transversal în completare de 6 metrii lăţime. Vă rog să menţinem condiţia.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot 

cine este pentru avizare cu condiţia impusă.” 

 ”Fiind supus la vot, articolul 1 a fost votat cu 16  voturi pentru şi 2 abţineri 

Pleşa Gabriel, Raul Sebastian Tudoraşcu.”  

 

 Art.2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA 

DEPOZITARE SI CLADIRE BIROURI, ALBA IULIA , STR. AL. I. CUZA, NR. 15A 



 

 

 

-17, solicitant SC DELPHI ELECTRIC SRL”, conforn planului de situatie anexat, cu 

conditia ca, pana la solicitarea autorizatiei de construire, sa se creeze parcela distincta 

de drum, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 106/2008. 

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum şi raportul de 

specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii  acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Călin Hedviga: ”Am cerut PUD deoarece solicitarea era de hală depozitare  şi 

clădire birouri. Este pe Alexandru Ioan Cuza. Înainte de a lua pe strada Mureşului  pe 

Bărăbanţ este vorba despre o parcelă mai mare iar propunerea este de o hală 

considerabilă cu zone de parcare. Şi aici se impune o condiţie: să se creeze o parcelă 

distinctă pentru rezolvarea drumului.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Alte discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine este 

pentru aprobare cu condiţia impusă?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

  

  Art.3 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE LOCUINTA PE 

VERTICALA SI ORIZONTALA, ALBA IULIA , ALBA IULIA, STR. 9 MAI, NR.4, 

solicitant BAIES FLORIN IOAN”, conform planului de situatie anexat. 

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum şi raportul de 

specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Călin Hedviga: ”Tot un PUD. Este vorba despre o parcelă aflată pe strada 9 Mai 

în care o parte din acestea se desfinţează şi apoi se purcede la extindere  pentru 

locuinţă familială. Locuinţa propusă este aceasta.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Alte discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine este 

pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

 Art.4 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE 

COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, ALBA IULIA, B-DUL 

REVOLUTIEI 1989, NR.2E, solicitant BACIU REMUS SI BACIU VALERIA 

GEORGETA”, conform planului de situatie anexat. 

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum şi raportul de 



 

 

 

specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Călin Hedviga: ”Construire locuinţă colective. Ştiţi bine că locuinţele colective 

trebuie reglementate prin PUD pentru a arăta unde se fac parcajele la cele nouă 

apartamente propuse. Avem aici incinta. Acesta este blocul. Are spaţii comerciale la 

parter.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Alte discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine este 

pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri Vasile, 

Crişan, Raul Sebastian Tudoraşcu.” 

 

 

 Art.5 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA CU 

CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA (termenul de existenta a copertinei 

va fi de 3ani de la data emiterii autorizatiei de construire), ALBA IULIA , STR. 

ARNSBERG, NR.39, solicitant SC EL TORO SRL”, conform planului de situatie 

anexat; perioada de 3 ani va fi redusa in cazul aplicarii unor investitii publice de 

interes general. 

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum şi raportul de 

specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii acest proiect de hotărâre.” 

 Călin Hedviga: ”PUD pentru o terasă acoperită.” 

 Pocol Dorin: ”Cu caracter provizoriu.” 

 Călin Hedviga: ”Da. Care se doreşte a funcţiona pe tot parcursul anului. Şi 

atunci, împreună cu dumneavoastră prin regulament am stabilit să se facă plan 

urbanistic, să i se închirieze. Există aici o condiţie pe care aş vrea să o menţinem, 

aceea de caracter provizoriu pe maxim trei ani, în cazul în care municipiul va face o 

modernizare poate fi anulat contractul.” 

 Pocol Dorin: ”E vis a vis de spital, nu?” 

 Călin Hedviga: ”Da.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Alte discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine este 

pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri Raul 

Sebastian Tudoraşcu, Iancu Gheorghe şi un vot împotrivă Vasile Crişan.” 

 



 

 

 

 

 Art.6 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA CU 

CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA (termenul de existenta a copertinei 

va fi de 3ani de la data emiterii autorizatiei de construire), ALBA IULIA, PIATA 

IULIU MANIU, solicitant SC RAISSA NORB SRL”, conform planului de situatie 

anexat; perioada de 3 ani va fi redusa in cazul aplicarii unor investitii publice de 

interes general. 

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum şi raportul de 

specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii acest proiect de hotărâre.” 

 Călin Hedviga: ”Este aceeaşi solicitare dar este pentru Piaţa Iuliu Maniu la       

nr. 15. Aici a fost o condiţie care a fost introdusă, aceea de a rămâne  trotuarul de doi 

metrii. Nu e aşa domnul Pocol?” 

 Pocol Dorin: ”Aşa trebuie să rămână.” 

 Călin Hedviga: ”Planşa este prezentată cu condiţia introdusă cu trotuar de doi 

metrii.” 

 Pocol Dorin: ”Eu mă duc cu ruleta să verific, să ştiţi!” 

 Călin Hedviga: ”Sigur. Şi să luăm măsuri dacă trebuie. Aceleaşi condiţie vă rog 

să fie menţinute cu perioada de provizorat de trei ani.” 

 Albani Rocchetti Simone: ”Noi în comisie am discutat nu numai de acest caz ci 

şi de celelalte terase care sunt acolo. Unele sunt retrase, altele sunt mai în faţă. Cumva 

trebuie să găsim o soluţie pe viitor  să găsim un alineament acolo. Trebuie să luăm în 

evidenţă pe viitor.„ 

 Călin Hedviga: ”Permiteţi-mi să vă spun. Am reţinut observaţia dumneavoastră. 

E corectă. Am sesizat-o şi noi. Însă aceasta este singura terasă cu caracter provizoriu 

dar pe o perioadă de tot anul. Pentru celelalte, la anul care se desfăşoară numai pentru 

certificat de urbanism vom stabili o cotă unică şi o vom aplica. De preferinţă lipită de 

clădirile principale. Aveţi dreptate. O să ţinem seama de solicitarea dumneavoastră.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Alte discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine este 

pentru cu condiţia impusă?” 

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru, o abţinere Iancu 

Gheorghe şi un vot împotrivă Vasile Crişan.” 

 

 

 Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE 

FAMILIALE, ALBA IULIA, STR. TURNATORIEI, solicitant DRAGAN SIMION SI 

BITOLEANU MARIN”, conform planului de situatie anexat. 

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga care prezintă PUD-ul precum şi raportul de 

specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din 



 

 

 

partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Călin Hedviga: ”Pe zona Bărăbanţ, pe alee din strada Turnătoriei PUZ construire  

două locuinţe individuale. De ce? Pentru că avem două parcele lungi şi înguste. 

Propunerea urbanistică ne propune această amenajare cu prima parcelă şi cealaltă în 

rândul 2 în formă de L.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Alte discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine este 

pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

 Art.8 Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.2, art.3, 

art.4, art.5,  si art.6 perioada de valabilitate de 3 ani. 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot articol 8. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

 Art.9 Se stabileste, pentru documentatia de urbanism PUZ de la art.10 si art.11 

perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii de urbanism pe 

terenul reglementat. 

 Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot articol 8. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 17 împreună cu 

articolele. Cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul împreună cu articolele a fost votat cu 18 voturi 

pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 197/2014 

 

 18. Propunerea de atribuire în proprietatea  solicitanţilor, proprietari ai 

apartamentelor, terenul aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţii.  

Se dă cuvântul domnului Ionel Kerecheş care prezintă proiectul de hotărâre 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." 

  Ionel Kerecheş: „Se referă la suprafaţa de teren aferentă apartamentelor.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel :  ”Discuţii dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, aşadar 

supun la vot cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 



 

 

 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 198/2014 

 

 19. Parcelarea şi înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra 

unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Călăraşi, nr. 5 A 

  Se dă cuvântul domnului Ionel Kerecheş care prezintă proiectul de hotărâre 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." 

  Ionel Kerecheş: „Dacă aveţi întrebări?” 

  Jidveian Ovidiu Viorel:  ”Discuţii dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, aşadar 

supun la vot cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 199/2014 
 

 20. Documentaţia tehnică extrajudiciară, întocmită în Dosar nr. 3725/176/2014, 

aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  

  Se dă cuvântul domnului Ionel Kerecheş  care prezintă proiectul de hotărâre 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." 

  Jidveian Ovidiu Viorel:  ”Discuţii dacă sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot cine este 

pentru neînsuşire?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru şi un vot împotrivă 

Zdrânc Daniel.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 200/2014 

 

21. Expertiza tehnică extrajudiciară, întocmită în Dosar nr. 4140/176/2014, aflat 

pe rol la Judecătoria Alba Iulia 

 Se dă cuvântul domnului Ionel Kerecheş care prezintă proiectul de hotărâre 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." 

  Jidveian Ovidiu Viorel:  ”Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot cine este pentru 

însuşire?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 201/2014 

 

 22. Expertiza tehnică judiciară, întocmită în Dosar nr. 8288/176/2013, aflat pe 

rol la Judecătoria Alba Iulia  

 Se dă cuvântul domnului Ionel Kerecheş care prezintă proiectul de hotărâre 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." 

    Jidveian Ovidiu Viorel:  ”Discuţii dacă sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot cine 

este pentru neînsuşire?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 202/2014 

 

23. Modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Municipiului Alba Iulia  

  Se dă cuvântul domnului Ionel Kerecheş  care prezintă proiectul de hotărâre 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." 

    Jidveian Ovidiu Viorel:  ”Discuţii dacă sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot cine 

este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 203/2014 
 

 

  24. Închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri situate în CETATEA ALBA 

CAROLINA – ZONA INTERIOARĂ A FORTIFICAŢIEI, delimitată de conturul 

exterior al bastioanelor şi curtinelor, în scopul desfăşurării de activităţi comerciale de 

tip comerţ stradal. 



 

 

 

 

        Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre 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." 

 Mihai Pripon: ”Este vorba de cele două locaţii suplimentare 14 şi 15, locaţii pe care 

cu ceva timp în urmă le-aţi aprobat prin HCL 128/2014. Aceste locaţii vor fi închiriate 

pentru amplasarea unor chioşcuri tip trăsură de epocă pentru comercializare obiecte de 

cult. Diferenţe nu sunt faţă de celelalte contracte. Preţul de pornire este stabilit prin 

HCL 300/2013 de 0,5 lei pe metru pătrat pe zi.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Amplasamentul?” 

  Mihai Pripon: ”În stânga dreapta, în faţa catedralei ortodoxe.” 

  Paul Voicu: ”Mai pe lateral.” 

  Mihai Pripon: ”Aveţi o schiţă anexă.” 

  Pocol Dorin: ”Da. Că aşa a fost aprobat.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”În comisie s-a discutat?” 

  Mihai Pripon: ”Da. Aviz favorabil.” 

  Pocol Dorin: ”Vreau să întreb legat de aceste trăsuri. Era vorba de suprafaţa de 

închiriat de 12 metrii pătraţi. De ce la restul sau la câteva dintre ele au poate 30 de 

metrii? Verifică cineva, plăteşte cineva?” 

  Paul Voicu: ”Numai pe evenimente.” 

  Pocol Dorin: ”Haideţi să mergem să vedem că nu e nici un eveniment. Problema 

e dacă cineva urmăreşte chestia aceasta? Plăteşte pe metru în plus?” 

  Mihai Pripon: ”Noi am mers pe ideea, dacă tot am avut atâtea reclamaţii pentru 

terasele de pe bulevard să descongestionăm un pic zona respectivă şi să îi lăsăm pe cei 

care au trăsuri să-şi facă terasele lângă ele şi să putem să atragem cetăţenii în zonă.” 

  Pocol Dorin: ”Da. Dar era vorba de o masă, două mese nu de opt metrii.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Practic, pentru încălcarea domeniului public trebuie să 

fie sancţiune, amendă.” 

  Pocol Dorin: ”Unii plătesc, unii nu. Dumneavoastră ne cereţi aici să aprobăm 

nişte hotărâri şi dumneavoastră le încălcaţi după aceea! Adică, nu ţine nimeni seama 

de ele! Atunci, pentru ce mai discutăm aici?”  

  Jidveian Ovidiu Viorel: ”Mi se pare foarte pertinentă observaţia domnului 

Pocol. Într-adevăr, acea lege trebuie să se aplice pentru toată lumea. Dacă pe cei de pe 

bulevard îi sancţionăm  că depăşesc perimetrul, acelaşi tratament politic ar trebui să 

aibă  şi cei din Cetate. Va trebui să fie un serviciu care să monitorizeze aceste aspecte." 



 

 

 

   Pocol Dorin: "Altfel degeaba am votat acum două minute  acea stradă din 

Centru cu doi metrii, Iuliu Maniu! Că nu se va respecta! E ca şi când un părinte are doi 

copii şi la unu îi dă de mâncare şi la unu nu! Haideţi să îi tratăm la fel!" 

   Doamna din public: "Aş dori să spun şi eu ceva. Aş dori o comisie care să 

verifice şi la artizanat ce se vinde. Din câte ştiu, în contract s-a zis să se vândă lucruri 

făcute manual. O comisie poate exista?" 

   Pleşa Gabriel: "Bănuiesc că dumneavoastră sunteţi o persoană dintre cele care 

aveţi trăsuri." 

   Doamna din public: "Nu. Nu am." 

  Pleşa Gabriel: "În calitate de ce aţi constatat?" 

    Doamna din public: "De cetăţean." 

   Pleşa Gabriel: "Noi, când am aprobat aceste trăsuri s-a pus condiţia ca patru, 

iniţial, să fie pentru producătorii autohtoni de suveniruri. Acum e adevărat că dânşii au 

beneficiat la momentul acela de o, cum să vă spun, i-am preferat pentru că sunt 

producători, să îi încurajăm puţin producătorii de suveniruri, artiştii plastici. Dacă 

acolo se face într-adevăr comerţ cu produse chinezeşti nu este în regulă. Dar nu ştiu 

dacă noi putem face un asemenea control şi putem pe o chestie constatată să anulăm 

un contract de închiriere. Este o chestie foarte delicată." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: "Va trebui să discutăm undeva în comisie." 

  Pleşa Gabriel: "Dacă facem o comisie şi constatăm lucrul acesta credeţi că 

putem lua o anumită hotărâre?" 

  Paul Voicu: "Nu mai trebuie făcută comisia, domnul Pleşa! Sunteţi în comisia de 

licitaţie! Noi am semnat şi am negociat cu acei oameni. Nu avem decât să luăm 

contractele şi să ne înţelegem cu Doru Inurean şi să mergem să vedem." 

  Pleşa Gabriel: "Să vedem dacă Consiliul local este de acord să facem lucrul 

acesta! Atunci sunteţi de acord ca la următoarea şedinţă de consiliu să putem să vă 

spunem lucrul acesta?" 

  Paul Voicu: "De acord." 

    Jidveian Ovidiu Viorel:  ”Discuţii dacă sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot cine 

este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 204/2014 

 

         25. Aprobarea unui act adiţional la contractul de comodat nr. 5864/2004 încheiat 

între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi Clubul Sportiv ”Unirea” Alba Iulia  

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre 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." 

  Zdrânc Daniel: "Dacă se poate să discutăm în paralel şi cererea cu nr. 40067/27. 

05. 2014 pe care o avem suplimentar." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: „Le putem discuta dar le votăm separat." 

  Popa Pavel: "La diverse nu se votează." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: "Cine prezintă proiectul?" 

  Ioan Bogăţan: "Referitor la proiectul nr. 25. Se renunţă la o parte din spaţiul 

folosit de Clubul Sportiv pentru Poliţia Locală, ca să meragă acolo." 

  Zdrânc Daniel: "Legat de cererea  pe care  pe care am primit-o de la Clubul 

Unirea. Este o problemă mai veche legată de acest club. Am mai votat în Consiliu 

local contribuţia noastră vis a vis de acest club. Şi aş vrea să rog colegii din executiv 

să facem un proiect să vedem  dacă putem să susţinem pe viitor acest club." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: "Şi noi ca şi consilieri locali putem iniţia un proiect. 

Doar trebuie să fie bunăvoinţă şi trei consilieri." 

  Marcel Jeler: "Sau un singur consilier." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: "Domnul secretar spune că şi un singur consilier poate 

iniţia un proiect. Alte discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru?" 

  "Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru." 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 205/2014 

 

26. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, Proiect tehnic – reţea de 

iluminat public str. Francesca din municipiul Alba Iulia. 

   Se dă cuvântul domnului Gabi Armean care prezintă proiectul de hotărâre 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." 

  Gabi Armean: "Electrica, în calitate de deţinător al reţelei de distribuţie a făcut 

pe strada Francisca o reţea de distribuţie a energiei electrice pentru locuinţele 

existente în zonă. Cu această ocazie, noi am insistat să facem  şi reţeaua de iluminat 

pe acelaşi amplasament  ca să nu trebuiască să plătim suplimentar. Le-am făcut în 

paralel. Ca să putem înregistra mijlocul fix reţea de iluminat  am solicitat să fie 

făcută o documentaţie tehnică, respectiv un proiect tehnic de execuţie şi să fie 

aprobat astfel încât  să putem să-l plătim, să ne putem înregistra cu el ca mijloc fix 

al municipiului." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: "Alte discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. 

Cine este pentru aprobare?" 

  "Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." 

 



 

 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 206/2014 

 

  27. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, Studiu de soluţie – reţea de 

iluminat public, str. Tudor Vladimirescu din municipiul Alba Iulia. 

   Se dă cuvântul domnului Gabi Armean care prezintă proiectul de hotărâre 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." 

  Gabi Armean: "De asemenea, Electrica doreşte să rezolve, probabil de luna 

viitoare se apucă de reţeaua de distribuţie pe strada bulevardul Tudor Vladimirescu 

cuprinsă între strada Târgului şi Ampoi II. Deci, ei vor înlocui toată reţeaua existentă la 

distribuţia pe această stradă. Cu această ocazie, noi am solicitat un studiu de soluţie, 

documentaţie tehnico economică pentru a pune o reţea nouă de iluminat pe această 

porţiune pe care dânşii lucrează inclusiv de la BCR până la strada Târgului inclusiv din 

Ampoi III până la pod. În aceste condiţii de la BCR şi până la ieşire spre Cluj va fi o 

singură reţea de acelaşi tip cu stâlpi zincaţi, cu reţea subterană." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: "Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine 

este pentru aprobare?" 

  "Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 207/2014 

 

   

28. Modificarea Hotărârii nr. 122/2014 a Consiliului local al municipiului Alba 

Iulia.   

   Se dă cuvântul domnului Gabi Armean care prezintă proiectul de hotărâre 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." 

  Gabi Armean: "În HCL nr. 122/2014 la valoarea de inventar a mijlocului fix 

reţea de distribuţie  a energiei electrice pentru străzile Lupşa, Gârda, Albac era 

prevăzută numai partea de construcţii montaj. Nu era prevăzută partea de proiectare şi 

partea de taxe. Valoarea corectă nu e aceeaşi pe care o aveţi dumneavoastră pentru că 

s-a aplicat şi TVA. Valoarea exactă este de 393632,49 lei din care CM este 378806,62 

lei cu TVA inclus. Aceasta este valoarea cu care vrem să ne înregistrăm ca mijloc fix." 

  Albani Rochhetti Simone: "Legat de această investiţie. Este achitată total? Sută 

la sută?" 

  Gabi Armean: "Ea este achitată total." 

  Albani Rocchetti Simone: "Pentru că acolo, după lucrările care s-au făcut a uitat 

executantul să şi repare drumul. Adică, să îl aducă la starea iniţială. Acolo e dezastru!     



 

 

 

Şi normal, ei au avut obligaţia să aducă drumul la starea iniţială. Şi drumul la starea 

iniţială nu l-a adus niciunde." 

   Pocol Dorin: "Nu verifică nimeni!" 

  Gabi Armean: "S-a verificat şi avem corespondenţa." 

  Albani Rocchetti Simone: "Drumurile de acolo sunt dezastru! Adică, nu se poate 

circula!" 

  Gabi Armean: "Facem o verificare. S-a reţinut garanţia de bună execuţie care 

este valabilă doi ani. Şi dacă nu se execută lucrările care intră în atribuţiile dânşilor, se 

reţine  şi se face cu o firmă care să poată să facă. Este reţinută garanţia de bună 

execuţie." 

  Albani Rocchetti Simone: "Trebuie rezolvate problemele acolo." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: "Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot 

proiectul. Cine este pentru aprobare?" 

  "Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi o abţinere Vasile 

Crişan." 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 208/2014 

 

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cumpărării unui teren situat în 

intravilanul municipiului Alba Iulia pentru extinderea incintei Bazinului Olimpic. 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre 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." 

  Mihai Pripon: "Aici este vorba de terenul situat lângă bazinul olimpic a cărui 

cumpărare aţi avizat-o  de ceva timp, urmând ca negocierea preţului  de vânzare să se 

facă de către comisia de licitaţie. Ieri a avut loc această negociere astfel încât astăzi ne 

prezentăm în faţa dumneavoastră pentru a aproba cumpărarea acelui teren, preţul 

negociat fiind de 50 euro/mp cu TVA  inclus." 

  Pocol Dorin: "E foarte bun preţul!" 

  Jidveian Ovidiu Viorel: "Comisia? A trecut prin comisie?" 

  Paul Voicu: "Da. Comisia de negociere." 

  Jidveian Ovidiu Viorel: "Alte discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la 

vot proiectul. Cine este pentru aprobare?" 

  "Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru." 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 209/2014 

   

  II. Diverse 
 

  1. Jidveian Ovidiu Viorel: "Avem raportul de deplasare cu nr. 45104/2014, 

sunt convins că l-aţi citit toţi, al domnului Primar la Dundee în Marea Britanie. Nu o 



 

 

 

să îl mai citesc." 
 

  2. Jidveian Ovidiu Viorel: "Tot la diverse mai avem cererea cu nr. 40067/27. 

05. 2014. de la Clubul Sportiv Unirea pe care am discutat-o odată." 
 

 

  3. Jidveian Ovidiu Viorel: "Ultimul punct la Diverse este o diplomă de 

felicitare a Consiliului local din partea Youth Bank. Eu propun să o dăm pentru 

gestionare domnului Popa Pavel." 

  Popa Pavel: "Mulţumesc." 
 

 

  III. Stabilirea şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia pe 

luna iulie  2014. 

 Jidveian Ovidiu Viorel: „Propun ca şedinţa ordinară din luna iulie să aibă loc în 

data de 31 iulie 2014. Cine este pentru?” 

 „Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar declar şedinţa 

de azi închisă. 

 

Alba Iulia, 26 iunie  2014 
 

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    SECRETAR 

                         Consilier                                                          Marcel Jeler 

               Jidveian Ovidiu Viorel 


