ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 13 august 2018, în cadrul şedinţei extraordinară publică a
Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1929/2018 a Primarului
municipiului Alba-Iulia, care a fost afișată la panoul de afișaj al Primăriei
municipiului Alba-Iulia, întocmindu-se procesul verbal de afișare
nr. 77618/8. 08. 2018.
Lucrările şedinţei extraordinară a Consiliului Local sunt publice.”
Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 18 consilieri. Lipsesc
domnii consilieri Pocol Dorin, Lupea Gabriel. Domnii consilieri au anunțat că
nu vor participa la ședință. Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.
Dacă considerați că sunteți într-o stare de conflict de interese cu privire la
proiectele care vor fi discutate vă rog să anunțați acum că nu participați la
dezbatere și la vot. Dau cuvântul domnului președinte ales Alin Ignat.”
Alin Ignat: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările
şedinţei noastre participă: doamna Teofila Țîr – director executiv Direcția
cheltuieli, doamna Silvia Moldovan – director tehnic
Direcția Tehnică,
dezvoltare, dl. Alexandru Romanițan – șef Serviciu urbanism, doamna Petcu
Mihaela – consilier Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios
precum şi presa."
Supun aprobării modalitatea de vot pe care o vom avea pentru această
şedinţă. Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de mână. Cine este
pentru?"
"Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru."
Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem 5 proiecte de hotărâre. Suplimentar
a fost introdus un proiect de hotărâre, și anume: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării Hotărârii nr. 54/2016 a Consiliului local al municipiului
Alba Iulia cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului
„Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – Acronim
Re-Green sHousing (Regional Policies Towards Greening the Social Housing
Sector – Acronim Re-Green sHousing)” finanțat în cadrul programului
INTERREG EUROPE.
Propun aprobarea ordinii de zi cu modificarea anterior arătată. Cine este
pentru?”
”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru.”

Alin Ignat: ”Și acum, vă prezint următoarea
ORDINE DE ZI:
I. Proiecte de hotărâri privind:
1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului
Alba Iulia, pentru anul 2018
Iniţiator, Primar
Mircea Hava
2. Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local cu privire la
aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți
ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu
modificările și completările ulterioare
Iniţiator, Primar
Mircea Hava
3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„CREAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI
ALBA IULIA – CARTIER CETATE”
Iniţiator, Primar
Mircea Hava
4. Completarea Hotărîrii nr. 269/2018 a Consiliului local privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „ Crearea
sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Zona Centrală,
Cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3 și Partoș”
Iniţiator, Primar
Mircea Hava
5. Aprobarea Protocolului de Colaborare între Municpiul Alba Iulia și
Institutul de Cercetare în Permacultură din România în vederea implementării
proiectului Grădinescu (Grădina din Cetate) cofinanțat prin proiectul ''Creșterea
calității vieții pentru cetățeni prin transformarea cartierelor în zone atractive
pentru copii''- acronim Methamorphosis, (Transformation of neighbourhoods in
a child-friendly way to increase the quality of life for all citizen) finanțat în
cadrul programului european HORIZON 2020
Iniţiator, Primar
Mircea Hava
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 54/2016
a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – Acronim Re-Green sHousing (Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector – Acronim Re-Green sHousing)” finanțat în cadrul programului INTERREG EUROPE.
Iniţiator, Primar

Mircea Hava
Alin Ignat: ”Începem cu proiectul nr. 1 al ordinii de zi.”
1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului
Alba Iulia, pentru anul 2018
Se dă cuvântul d-nei Teofila Țîr care prezintă proiectul de hotărâre precum
și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Teofila Țîr: ”După cum ați văzut în materiale am cuprins sumele care sunt
primite prin adresă de la Ministerul Culturii. Dacă aveți întrebări pe marginea
acestui proiect, vă stau la dispoziție.”
Pleșa Gabriel: ”Doar sume alocate pe evenimentul de la sfârșitul anului.
Adică, nu sunt banii pe care îi tot așteptăm noi la rectificarea pozitivă.”
Alin Ignat: ”Dacă aveți întrebări? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 303/2018
2. Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local cu privire la
aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca
sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu
modificările și completările ulterioare
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Silvia Moldovan: ”Așa cum știm că excedentul este singura sursă sigură ca
să spunem așa, pentru lucrările de investiții și sigur că pe parcursul derulării
procesului investițional există obiective care se finalizează. Și la unele apar
economii, la altele mai trebuie pus ceva. De data asta am indicat sigur sumele care
au rezultat, mici dar sunt câteva pe unele obiective finalizate, cum am avut de la
lucrări, de la echipamente de la școli, la blocurile ANL și așa mai departe. Și am
pus tot la școli pentru că aveau o sumă din bugetul local pusă pentru contribuția

noastră la reabilitarea Parcului Unirii, după ce am primit suma pentru POR și
după ce am văzut că oricum treceam în anul 2 de execuție cu acest obiectiv. Am
luat și am pus pentru măsurile necesare pentru Clubul Sportiv Unirea 50 mii lei
din investițiile inițial finalizate. Lucrarea este în derulare, este contract încheiat.
Este o măsură complementară pe care trebuie să o îndeplinim din verificările
studiilor de specialitate. Și atât avem de pus noi peste cât li s-a acordat lor inițial.”
Alin Ignat: ”Discuții? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru și o abținere
Vasile Crișan.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 304/2018
3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„CREAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI
ALBA IULIA – CARTIER CETATE”
Se dă cuvântul d-lui Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pleșa Gabriel: ”Dacă îmi permiteți! Domnul Nicolaie Moldovan are
probleme de sănătate și nu este aici. Un proiect la fel ca și cel pe care l-am aprobat
inițial în zonele Ampoi 1, 2, 3, Partoș și Cetate. De data asta cu 48 de străzi din
cartierul Cetate. De la strada Lalelelor până pe Calea Moților, de la M-uri până
spre Schit. Cine e curios și vrea să vadă am aici o listă cu străzile. Finanțare
europeană. Proiectul va trebui depus în data de 18. Acesta a fost și motivul pentru
care ne-am adunat să facem ședința extraordinară. Unul din marile avantaje este
faptul că nu mai folosim stâlpii Electrica. O să avem rețele proprii. O să avem
independență totală din punct de vedere al iluminatului public. Mai puțin curentul,
evident. Și cred eu că e bine pentru că totul se va face cu corpuri de iluminat
economice, cu led. Banii sunt marea majoritate de la Uniunea Europeană.”
Medrea Bogdan: ”Am o întrebare. Acest proiect se va scoate la licitație sau
se va da firmei care are în gestiune?”
Paul Voicu: ”Proiectele acestea mari pe POR se vor licita.”
Pleșa Gabriel: ”Adică, ziceți de Flash? Nu. Că ei vor participa la licitație, aia
e partea a doua.”
Medrea Bogdan: ”Nu. Dacă nu face parte din contractul?”
Paul Voicu: ”Știți bine că facem așa pentru că e limita aia de cinci milioane
de euro.”
Alin Ignat: ”Discuții? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru?

Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 305/2018
4. Completarea Hotărârii nr. 269/2018 a Consiliului local privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „ Crearea
sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Zona Centrală,
Cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3 și Partoș”
Se dă cuvântul d-lui Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.
Pleșa Gabriel: ”Noi am aprobat acest proiect în ședința trecută. Dar de la
Prefectură ne-a venit înapoi că nu am invocat și HG nr. 907. Și e practic o
completare.”
Alin Ignat: ”Discuții? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 306/2018
5. Aprobarea Protocolului de Colaborare între Municpiul Alba Iulia și
Institutul de Cercetare în Permacultură din România în vederea implementării
proiectului Grădinescu (Grădina din Cetate) cofinanțat prin proiectul ''Creșterea
calității vieții pentru cetățeni prin transformarea cartierelor în zone atractive pentru
copii''- acronim Methamorphosis, (Transformation of neighbourhoods in a childfriendly way to increase the quality of life for all citizen) finanțat în cadrul
programului european HORIZON 2020
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Alexandru Romanițan: ”Aici o să facem o mică introducere. Suntem pe
strada Păcii. La Țălnar în dreapta. E o terasă verde peste caponiera existentă în
spațiile Cetății, pe care se dorește în colaborare cu Institutul de Cercetare în
Permacultură și o să fie un proiect inițiat în totalitate de Kaufland România. Ce ne
spune de fapt acest proiect? E un model de regenerare urbană, un sistem de
permacultură, educație, economie circulară, energie și hrană care pot lumina
practic într-o rețea de grădini urbane, care să aducă un plus de energie și vitalitate
vieților omenești. Acest proiect a mai fost dezvoltat în țară în alte nouă locații
dintre care trei pe acoperișurile magazinelor Kaufland. Este un proiect ce se

bazează pe principii și etici de permacultură. Conceptul grădinii urbane presupune
amenajarea unui spațiu integrat în specificul zonei urbane cu posibilități de
utilizare multiplă care va fi împărțit în patru zone principale, dintre care:
 grădina de umbră care presupune plantarea de arbori
 zona de livadă, grădină pentru evenimente
 pajiștea înflorită și habitat pentru insecte
 grădină de legume cu plante companion
Ideea e să se meargă de la școli cu copiii care să învețe să planteze un arbust,
să cultive roșii, castraveți, tot felul. O să se realizeze pe sistem modern. Adică, nu
în pământ direct. Se creează paturi de pământ. Dacă aveți întrebări?”
Andrei Ghib: ”Bună ziua. Sunt Andrei Ghib. Cetățean. Vreau să spun că
zona este inadecvată. Cum ați spus, habitat pentru insecte. Lângă se află ștrand. Se
dau oamenii cu soluții pentru bronzat. Toate insectele vor fi pe ei. Unu. Și doi.
Zona este în Cetate. Nici acum 200 – 300 de ani nu se cultivau legume și fructe în
interiorul Cetății. Se cultivau înafara Cetății. Nu se știe PH-ul solului. Compoziția
solului.”
Alexandru Romanițan: ”Cum ziceam, o să fie paturi.”
Andrei Ghib: ”Avem în cartierele din Alba-Iulia, chiar în Cetate între
blocuri și legume și pomi care nu sunt adecvate. Proiectul este pentru așa ceva. Se
cultivă cum cultivam acum 20-30 de ani între blocuri legume! Să punem pomi, viță
de vie! Nu este adecvat!”
Alexandru Romanițan: ”E vorba de zona trei care este o pajiște înflorită.
Adică, nu o să fie aduse insecte.”
Ovidiu Podaru: ”Dacă aș putea să spun și eu ceva. Nu vorbim de o cultură
ca acum 30-40 de ani. Este de fapt un proiect educativ care se adresează copiilor
care vor veni cu profesorii și părinții și vor sta într-o zonă special amenajată. Nu
vor fi culturi de roșii ca să mergem acolo să culegem roșii să mergem cu ele la
piață. Nu o să fie ardei și castraveți. O să fie doar un proiect educativ în care copiii
vor vedea ce înseamnă să planteze, să crească. Vor face ore de bilogie. PH-ul
solului nu intră în discuție pentru că vor fi aduse paturi de pământ cu sol special
pentru așa ceva. Și vor fi și zone de agrement. Nu neapărat culturi așa cum vezi tu
în spatele blocurilor sau în Caroline. E un proiect finanțat chiar de Kaufland. Nu o
să își planteze ei acolo.”
Andrei Ghib: ”De ce nu ați ales altă locație?”
Ovidiu Podaru: ”Pentru că, în primul rând vrem să și vitalizăm acea zonă.”
Paul Voicu: ”Eu cred că e suficient pentru domnii consilieri care votează.
Atât vreau să spun. Că din câte am discutat cu colegii care se ocupă și cei de la
Kaufland, important este cum se manageriază această locație și ce se întâmplă.
Dacă lăsăm la voia întâmplării, finanțăm proiectul și nu se întâmplă nimic!”
Alin Ignat: ”Discuții? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 307/2018
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 54/2016 a
Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la participarea Municipiului
Alba Iulia în cadrul proiectului „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – Acronim Re-Green sHousing (Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector – Acronim Re-Green sHousing)” finanțat în cadrul
programului INTERREG EUROPE.
Se dă cuvântul d-lui Pleșa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.
Pleșa Gabriel: ”Este vorba doar de o prelungire a implementării de la 54 de
luni la 60 de luni. Și motivul este schimbarea liderului de consorțiu și întârzierea
unor activități care s-au hotărât la nivel de consorțiu, de partener. De asta s-a extins
această perioadă de implementare.”
Medrea Bogdan: ”Să ne explice cineva ce înseamnă programul.”
Pleșa Gabriel: ”Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului
„Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – Acronim ReGreen sHousing (Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector –
Acronim Re-Green sHousing)” finanțat în cadrul programului INTERREG
EUROPE. Ce vreți mai exact?”
Paul Voicu: ”Haideți să vă spun că mulți nu își aduc aminte că l-am aprobat
acum 5 – 6 ani. E pe finalul programului și doar îl prelungim. Dacă o chemăm pe
doamna Crina vă poate spune despre ce este vorba.”
Pleșa Gabriel: ”Vă pot citi din nota de fundamentare.”
Mircea Trifu: ”Ar fi interesant de spus dacă ni se cere votul.”
Pleșa Gabriel: ”Haideți să vă spun. Prin Hotărârea nr. 54/2016 a fost
aprobată participarea Municipiului Alba-Iulia în cadrul proiectului Politici
regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – Acronim ReGreensHousing finanțat în cadrul programului Interreg Europe pentru un interval
de 54 de luni. În urma schimbării liderului de consorțiu și a întârzierii unor
activități s-a hotărât la nivel de consorțiu de parteneri extinderea perioadei de
implementare a proiectului la 60 de luni precum și modificarea titlului proiectului,
noul acronim fiind Social Green.
Alin Ignat: ”Discuții? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 308/2018

Alin Ignat: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar ședința de
astăzi închisă.”
Alba Iulia, 13 august 2018

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier
Alin Ignat

SECRETAR
Marcel Jeler

