
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat  azi 15 iulie 2019, în cadrul  şedinţei extraordinară publică  a
Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 756/2019  a Primarului
municipiului  Alba-Iulia,  întocmindu-se  procesul  verbal  de  afișare
nr. 74241/11. 07. 2019.
 Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice.”

Georgeta Rânghet: ”La ședință sunt prezenți un număr de 20 consilieri.
Lipsește  domnul  consilier  Mircea  Trifu.   Aşadar,  şedinţa  noastră  este  legal
constituită. Dau cuvântul domnului președinte ales Sandu Cornel Stelian.”

Sandu Cornel Stelian: ”Bună ziua. Domnilor consilieri, doresc să precizez
faptul că, la lucrările şedinţei noastre  participă: dl. Mircea Hava, dl. Nicolaie
Moldovan,  dl.  Președinte  Consiliul  Județean  Alba  –  Ion  Dumitrel,  dl.
Vicepreședinte Consiliul Județean Alba – Marius Hațegan,  d-na Mihaela Petcu
– consilier Serviciul administrație publică locală,  precum şi presa."

Sandu Cornel Stelian: "Supun aprobării modalitatea de vot pe care o vom
avea  pentru  această  şedinţă.  Propun  ca  modalitate  de  vot  pentru  cele  patru
proiecte votul secret.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?"

"Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  20  voturi pentru."
 Sandu Cornel Stelian: ”Deci,  în unanimitate,  modul de vot va fi  votul
secret.”

Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem 4  proiecte  de hotărâri. Supun la vot
proiectul  ordinii de zi pentru ședința de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost  votat cu 20 voturi pentru.”
 Paul Voicu: ”Și acum, vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI: 
 
 I Proiecte de hotărâri privind :

 1.  Revocarea  domnului  Paul  Voicu  din  funcția  de  viceprimar  al
municipiului Alba Iulia 

Iniţiatori,consilieri locali; Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Crisan
Vasile, Bunea Iulian, Bucur Dumitru, Popescu Marius și Lazăr Bogdan 
 2. Revocarea domnului Pleșa Gabriel Codru din funcția de viceprimar al



municipiului Alba Iulia 
Iniţiatori,consilieri  locali;  Medrea  Bogdan,  Bumbu  Nicolae,  Crisan

Vasile, Bunea Iulian, Bucur Dumitru, Popescu Marius și Lazăr Bogdan 
 3. Desemnarea unui viceprimar care va exercita, de drept, atribuțiile ce-i
sunt  conferite  de lege primarului,  în perioada vacanței  funcției  de primar  al
municipiului Alba Iulia 

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul    
 4.  Delegarea unui  consilier  local  care  va îndeplini  temporar  atribuțiile
viceprimarului care a fost desemnat pentru a exercita, de drept, atribuțiile ce-i
sunt  conferite  de lege primarului,  în perioada vacanței  funcției  de primar  al
municipiului Alba Iulia 

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul    

Sandu Cornel Stelian: ”Intrăm în ordinea de zi. Proiectul nr. 1.”

1.  Revocarea  domnului  Paul  Voicu  din  funcția  de  viceprimar  al
municipiului Alba Iulia.
 Se  prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
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.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
  Sandu Cornel Stelian: ”Deci, unul dintre colegii care au inițiat proiectul,
dacă vor să îl susțină.”
 Alin Ignat: ”Poate vor să îl retragă!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Sau îl retrageți?”

Popescu  Marius  Ciprian:  ”Așa  cum  a  fost  trimis  și  pe  tabletele
dumneavoastră,  cred  că  toată  lumea  l-a  citit.  A văzut  cerințele  noastre  sau
nemulțumirile noastre în cadrul acestui proiect. Cred că nu mai are rost să mai ... Și
presa l-a avut. A tot făcut public.”
 Paul Voicu: ”Cred că ați uitat să puneți articolul 2! Articolul 1 – demiterea
viceprimarului Paul Voicu! Și articolul 2 – alegerea în funcția de primar  interimar
a lui Paul Voicu! Dacă puteți, putem să îl punem!”
 Medrea Bogdan: ”Nu e cazul acum! Astăzi! O să vedem la ...”
 Paul Voicu: ”Nu e cazul! Dânșii l-au inițiat!”
 Georgeta Rânghet: ”Vi s-au înmânat buletinele de vot. La opțiune vă rugăm
să puneți mențiunea da sau nu. Să bifați în dreptul opțiunii pe care ...”
 Sandu Cornel Stelian: ”Deci, cine bifează ”da” este pentru eliberarea din
funcție. Da?”
 Georgeta Rânghet: ”Da. Așa e. Cine nu este de acord bifează ”nu”. Un x.”



 Medrea Bogdan: ”Cabina de vot?”
 Georgeta Rânghet: ”Nu trebuie cabină de vot! Nu trebuie! Nu spune că
trebuie! Înainte spunea legea! Dar avem sală!”
 Paul Voicu: ”Eu propun ca și  în 2016 sau când am avut alegeri  pentru
viceprimari. Am eliberat sala de acolo. Vă rog frumos! Dacă vreți singuri, dacă nu
pe grupuri de partide! Vă retrageți în sală! Este totul asigurat! Votați! Aveți urna în
care punem voturile!”
 Medrea Bogdan:  ”A se consemna în procesul  verbal  faptul  că nu avem
cabină de vot!”
 Paul Voicu: ”Nu scrie în lege cabină de vot!”
 Medrea Bogdan: ”A se consemna! Am o rugăminte!”
 Paul Voicu: ”Nu scrie! Confirmați și dumneavoastră! Nu scrie în lege!”
 Medrea Bogdan: ”Nu cred că este votul secret, votul secret nu este împlinit
prin faptul  că  ați  zis  să  meargă pe partide de vot  sau pe grupuri  de oameni!
Îndividual!”
 Paul Voicu: ”Individual! O cameră singură! Poftiți la vot!”
 Sandu Cornel Stelian: ”O cameră singură!”
 Pocol Dorin: ”E ca o cabină de vot mai confortabilă!”
 Medrea Bogdan: ”Cabina de vot este altceva!”
 Paul Voicu: ”Haideți!”
 Pocol Dorin: ”Mai sunt camere acolo? Sau care e problema?”
 Nicolae Mera: ”Deci, dacă îmi permiteți! Bună ziua în primul rând. Particip
la ședința dumneavoastră de azi  din partea Instituției Prefectului-județul Alba. Am
fost mandatat de către domnul Prefect să particip la această ședință. O mică, mică
mențiune aș face cu privire  la această problemă pe care ați pus-o în discuție. 

Din punctul nostru de vedere, câtă vreme  ședința este convocată cu loc,
dată. Deci, în primul rând cu loc bine definit în invitația de ședință și convocator,
noi apreciem că secretul votului și votul secret practic trebuie exercitat în sala de
ședință unde au fost convocați consilierii pentru a se aduna și pentru a desfășura
ședința propriu-zisă. Deci, noi spunem că în sala de ședință s-ar impune să se
voteze secret.”
 Paul Voicu: ”Adică, să stăm aici?”
 Nicolae Mera: ”Da. În locul unde a fost convocată. Într-o cabină amenajată
special.”
 Paul Voicu: ”Bun. Din punctul nostru de vedere am amenajat acolo cabina!
Vă rog! Poftiți la vot! Primul și după care ... Sau cum doriți! Haideți! Începeți! Pe
rând!”

Consilierii locali încep să voteze.

 Pocol Dorin: ”Câte unul! Alin! Spune-le! Câte unul! Că pe urmă iar sunt
probleme că nu e corect!”
 Nicolae Mera: ”Trebuie cabină.”



 Paul Voicu: ”De ce nu ați spus?”
 Georgeta Rânghet: ”Nu trebuie! Nu este adevărat! Nicăieri nu scrie!”
 Nicolae Mera: ”Legea spune! Ședința se convoacă și se desfășoară  în sala
cutare! Așa spune!”
 Georgeta Rânghet: ”Nu e adevărat!”
 Hașa Cătălin: ”E în aceeași sală oricum!”
 Paul Voicu: ”Domnul Mera! Cum să nu fie secret votul nostru?”
 Nicolae Mera: ”Trebuie în sala de ședință  cabină special amenajată!”
 Paul Voicu: ”Aia e cabină special amenajată!”
 Nicolae Mera: ”Nu știu! Este în altă sală  care se desfășoară o parte din
ședință. Se votează! Votul se dă în sala de ședință! Pentru că sala de ședință este
indicată în invitația de ședință!”
 Paul Voicu: ”Unde scrie?”
 Nicolae Mera: ”Legea spune că invitația la ședință  cuprinde următoarele
lucruri: data, locul desfășurării ședinței.  Locul desfășurării ședinței este această
sală.”
 Paul Voicu: ”Corect!”
 Nicolae Mera: ”Nu se poate o parte de ședință să se desfășoare aici  și o
parte în altă sală!”
 Paul Voicu: ”Nu se desfășoară! Se votează! Când  intră în cabina de vot, nu
tot așa se desfășoară votul? Că intră în cabina de vot!”
 Hașa Cătălin: ”Dar sala de acolo nu face parte tot din sala de ședință până la
urma urmei?”
 Georgeta  Rânghet:  ”Dar  nu  scrie  sala  numărul!  Scrie  sediul  Direcției
Programe, strada Bucovinei!”
 
 Comisia de validare formată din domnul consilier Sandu Cornel Stelian,
Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Popescu  Marius  Ciprian,  Popescu Antonio  Emil  și
Vasile Crișan se retrage pentru numărarea voturilor.

Sandu Cornel Stelian: ”Comisia de validare a numărat 7 voturi pentru, 12
voturi împotrivă și un vot anulat. În concluzie, proiectul nu a trecut.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 214/2019

 2. Revocarea domnului Pleșa Gabriel Codru din funcția de viceprimar al
municipiului Alba Iulia 
 Se  prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
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.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de



hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Dintre inițiatori dacă vreți să prezentați. Sau aceleași
argumente?”
 Medrea Bogdan: ”Argumentele rămân aceleași. Le-ați văzut în expunerea de
motive. Drept urmare, mergem la vot. Mie îmi pare rău că noi am deschis o ușă
pentru PNL pentru a continua sub o altă formă conducerea acestei primării. Nu au
vrut să intre pe ea. E decizia dânșilor.”
 Pleșa Gabriel:  ”Sărut mâna! Bună ziua! Stimați  colegi,  colege și  colegi!
Întrucât este un proiect care mă vizează direct,  nu pot să nu vorbesc  atâta timp cât
îmi permite domnul președinte al ședinței. În primul și în primul rând a fost șocant
pentru mine să citesc acea notă de fundamentare. De ce? Pentru că eu consider că
de patru ani și jumătate de când am venit în Primăria Alba-Iulia, oricare dintre
dumneavoastră, dintre inițiatori nu ați venit la Primăria Alba-Iulia fără să mă găsiți
în biroul meu, fără să discutăm problemele la fel ca, mă rog, cu oricare dintre
cetățeni. De fiecare dată când ați avut o problemă personală sau o problemă de
comunitate, în limitele legii cred că am încercat să vă ajut.  Și știți lucrurile astea
pentru că vă privesc acum pe fiecare în ochi. Și sunt convins că nici unul nu o să
mă contrazică. Sau dacă o faceți, cu atât mai bine. Nu cred că ceea ce ați scris
acolo referitor la gestionarea problemei de la Școala din Micești vă dă dreptate.
Pentru că, încă odată pentru public și pentru cei care nu știu. Am câștigat definitiv
și irevocabil acel proces  cu Liceul Sportiv și am readus gimnaziul  la Micești. Nu
cred că am gestionat prost  situația de la Școala Vasile Goldiș. Pentru că după ce au
fost acele zbuciumări să zic și emoții că părinții nu sunt de acord. Iată, au trecut trei
luni  de zile   și nu a contestat nimeni. Ceea ce dovedește  că ceea ce le-am spus eu
atunci de față cu oficialități și cu toată lumea și în biroul meu atunci când am
vorbit cu cei doi directori și investitorul s-au adeverit. 
 Și  vreau să  vă mai  spun ceva doamnelor  și  domnilor.  Cred că  în  toată
această perioadă, nu a existat un om în Alba-Iulia care să vină să spună că nu
m-am purtat corect față de el, că nu m-am purtat moral, că i-am cerut ceva sau că
nu am încercat să-l ajut. Dacă există un astfel de om în comunitatea din Alba-Iulia,
îmi dau singur demisia. Dar nu există acel om și sunt foarte, foarte liniștit că nu am
făcut decât ceea ce mi-a scris în fișa postului. Sunteți oameni politici. Pot să vă
înțeleg acest demers. Dar din punct de vedere uman, să știți că mi-e foarte greu să
vă înțeleg  că ați spus asemenea cuvinte la adresa mea. Țin mult la acest lucru și
am ținut  întotdeauna  la  principii,  la  onoare.  Pot  să  vă spun următorul  lucru.
Singurul om care s-a întristat  enorm când a văzut acest lucru a fost mama mea,
care la 83 de ani  i-a fost foarte greu să înțeleagă, ea citind ziarul Unirea. Că îl
citește on line. Îi e foarte greu  să înțeleagă cum poate să spună cineva asemenea
cuvinte  despre unul dintre copiii ei în Alba-Iulia. Nu am fost obișnuiți cu acest
lucru. Sigur că mi-a fost greu să îi explic. Era în stare să vină la 83 de ani să vă
întrebe pe dumneavoastră de ce ați scris acest lucru. Credeți-mă că în toți acești ani
nu am încercat decât  să lupt pentru binele comunității. Îi spuneam și domnului
primar Mircea Hava că în 29 de ani de când muncesc a fost singurul meu șef. M-a



chemat în echipă. Am încercat să îmi fac fișa postului și sarcinile  pe care le-am
avut. Comunitatea va spune și probabil la anul va arăta dacă mi-am făcut datoria
sau dacă nu mi-am făcut-o. Tocmai de aceea închei prin a vă spune  că pot să vă
înțeleg demersul  din punct de vedere politic  dar din punct de vedere uman în nici
un caz. Succes la toată lumea. Să dea dumnezeu ca acest consiliu local să își ducă
menirea mai departe, să încheiem acest mandat în 2020 cu bine. Mulțumesc!”
 Sandu Cornel Stelian: ”La  vot!”

Consilierii locali votează.

 Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor.

Sandu Cornel Stelian: ”Proiectul nu a trecut. Comisia de validare a numărat
6 voturi pentru, 13 voturi împotrivă și un vot nul.”

 Sandu Cornel Stelian: ”Doamna Moldovan a solicitat cuvântul.”
 Moldovan Angela: ”Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Acum, că totuși
au trecut cele două proiecte, în sensul că nu au trecut, vreau să vă spun despre
faptul  că eu, personal făcând parte din comisia de învățământ, sport, cultură și
așa mai departe am avut mai mult de-a face, să spun,  cu domnul viceprimar
Pleșa. Ceea ce scrie în proiect, anumite probleme eu nu le împărtășesc în sensul
că spunând că este o fire conflictuală. Având în foarte multe ședințe de-a face cu
dânsul și în Consiliul local,  eu nu l-am văzut  să fie o fire conflictuală. Și în al
doilea rând, în sensul în care eu de foarte multe ori, cu domnul Pleșa eu am
discutat  anumite  probleme  despre  școli,  despre  școala  în  care  sunt  eu
profesoară.  Întotdeauna  am  găsit  o  deschidere   la  dânsul  în  toate  aceste
probleme. Acum, că introducem  să zicem problema cozilor la Primărie  sau alte
probleme toate în spinarea unor viceprimari! Să spunem că ei sunt de vină!Poate
că e vina multor angajați ai Primăriei, multor directori din instituția Primăriei  și
nu  neapărat  a  unor  viceprimari.  Că  restul,  aceste  probleme  care  există  într-
adevăr   și  care  se  știu,  trebuiau  dezbătute.  Că  vedeți  că  sunt  foarte  multe
probleme pe care le dezbatem în consiliu local, spunem anumite chestii  și când
este vorba să luăm o  poziție  nu suntem prezenți.  Deci,  era normal   și  este
normal să fim prezenți și la luarea unor hotărâri importante , nu numai să dăm
din gură în rest! Și să dăm vina pe unul și pe altul.” Deci, eu asta vroiam să
subliniez că aceste caracterizări  pe care le-ați adus în proiectele dumneavoastră
nu sunt întru totul sută la sută adevărate!”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 215/2019

  3. Desemnarea unui viceprimar care va exercita, de drept, atribuțiile ce-i
sunt  conferite  de lege  primarului,  în  perioada  vacanței  funcției  de  primar  al
municipiului Alba Iulia 
 Se  prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.



 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
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.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Vă anunț că trebuie majoritate absolută. Deci, 11
voturi pentru. Dacă există vreo propunere? Deci, propunerea poate fi dintre cei doi
viceprimari. ”
 Pleșa  Gabriel:  ”Dacă  îmi  dați  voie!  Propun  în  funcția  de  viceprimar
interimar pe colegul meu Paul Voicu. De primar interimar.”
 Popescu Antonio Emil: ”De viceprimar cu atribuții de primar.”
 Pleșa Gabriel: ”Propun în funcția de viceprimar cu atribuții de primar pe
domnul Paul Voicu: ”
 Georgeta Rânghet: ”Completați buletinele de vot.”
 Paul Voicu:  ”Aici  legea este mult  mai complexă,  domnul Mera. Știți  că
avem și consilier local și viceprimar și viceprimar cu atribuții de primar. E foarte
frumos!  Nu mai vine alt consilier. Nu se vacantează postul de consilier local. Până
în  următoarea  perioadă  2020,  viceprimarul  cu  atribuții  de  primar  votează  și
proiecte. Asta este democrația. Trebuie să o respectăm.”

Consilierii locali încep să voteze.

 Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor.

Sandu Cornel Stelian: ”Păstrez suspansul. Proiectul nr. 3 a fost adoptat cu 14
voturi pentru, un vot împotrivă și 5 voturi nule. Așadar îl felicităm de domnul Paul
Voicu.”
 Paul Voicu: ”Stați puțin că dacă vedeți sau auziți  ce spun, poate nu mai
aplaudați! Stați puțin! Buză ziua tuturor! Uite că după luni bune de zile, după niște
etape care au ajuns la un final, democratice de altfel, am ajuns și ziua de azi.
Începem cu mulțumirile. În primul rând vreau să mulțumesc alianței PSD – ALDE,
în primul rând că mă ține așa fresh, spirt, să fiu în fiecare zi atent la tot ceea ce se
întâmplă.  Oricum,  dumneavoastră  vi  se  rupe!  Alianța,  nu  alte  probleme!  Și
probabil că o să facem împreună o alianță! Cine știe ce vă așteaptă  pe viitor! Vreau
să mulțumesc în primul rând foarte mult  colegului nostru, chiar dacă nu e aici,
Mircea Trifu! Și cu dânsul am avut o înțelegere foarte bună și văd că și-a respectat-
o! Mi-a promis! Paule, nu mă amestec în acest vot! Și tu, te rog să îmi dai voie să
îmi fac partid! Și l-am lăsat să își facă partidul Ana! Așa că, îl felicităm! Nu se știe!
Poate vom face cu el o alianță! Și are șanse mari să iasă chiar viceprimăruț! Cu 12
voturi de la noi și un vot de la dânsul! Am mai avut noi viceprimăruți în Primăria



municipiului Alba-Iulia destui din 2000 și ceva de când sunt eu viceprimar! Am
avut destui pe lângă mine! Foarte mulți viceprimăruți! Unii chiar au mutat piese
din Primărie! Dar nu se știe! Viitorul este poate într-o direcție foarte bună! Vreau să
îi  mulțumesc  domnului  Primar  Mircea  Hava!  Sunt  primul  care  am  făcut  o
înțelegere cu dânsul acum vreo doi ani! Dânsul nu era hotărât să candideze la
europarlamentare în 2019! Și l-am rugat! Șefu, te rog mult de tot candidează acum
în 2019! Că în 2020 nu se poate! Că atunci avem și europarlamentare și locale! Și
nu mai ies interimar! Ce dumnezeu facem că stricăm toate socotelile! Îi mulțumesc
mult că a fost de acord  și a candidat acum! Dânsul este deja europarlamentar! Dar
una peste alta, aseară  am văzut un panou publicitar  în orașul nostru unde scria
foarte,  foarte  frumos!  Acolo unde se  încheie  povestea,  începe viața  adevărată!
Deci, dragii  mei! Problema este următoarea! Mulți mă întreabă! Ești pregătit, nu
ești pregătit? Aici tot domnul Primar a pus umerii foarte mult  în ultimii 3, 4, 5 ani
pentru că am vrut, nu am vrut, m-a trimis peste tot să îl reprezint  de câte ori a
crezut dânsul că este nevoie! Și în Alba-Iulia și la instituții și pe la București  și în
străinătate! Mi-a dat foarte multă încredere și m-a făcut să cred că pot să preiau
această funcție! Deci, nu sunt pregătit! Sunt foarte pregătit! Că nu m-am pregătit
de 2-3 zile ci de zeci și zeci de ani! Nu vreau să intru în amănunte! Aici sunt
proiecte discutate peste tot cu domnul Primar Mircea Hava, cu domnul Nicolaie
Moldovan, cu Direcția programe, cu Direcția tehnică! Mă voi zbate în fiecare zi
pentru toate aceste lucruri și în fiecare secundă cu toată echipa Primăriei și cu
majoritatea consilierilor locali! Sunt sigur că nu există un alt drum pentru Alba-
Iulia decât o dezvoltare  continuă și complexă  în toate domeniile! Așa să-mi ajute
dumnezeu!”
 Lazăr Bogdan: ”Îmi permiteți o întrebare?”
 Paul Voicu: ”Ar fi chiar culmea după mine să dai direct replici câte vrei! Dar
nu pot să te opresc că este domnul președinte aici! Te rog!”
 Lazăr Bogdan: ”Ați avut și  discurs în cazul în care ați  pierdut? Sau ați
considerat că dacă puneți ghiata  pe bietul PNL e suficient?”
 Paul Voicu: ”Dragul meu! Hai că multe vroiai să mă întrebi! Și, și dintre voi!
Vă  rog  să  mă  credeți  că  am avut  foarte  multe  discursuri   scrise,  inclusiv  de
consilierii foști ai domnului Primar, care acum vor fi ai mei! Patru le-am rupt!
Asta dacă vreți să știți! Nu l-am citit! Deci, tot ce am spus acum a fost efectiv
spontan! Dacă vă interesează și cine le scrie discursurile și cum le scrie! Le-am
rupt pentru că am considerat  că asta ar trebui să spun acum! Dacă vă deranjează,
mai întrebați-mă! Poate vreți să vă dau replicile! Vă mulțumesc!”
 Sandu Cornel Stelian: ”După!”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 216/2019

  4.  Delegarea  unui  consilier  local  care  va  îndeplini  temporar  atribuțiile
viceprimarului care a fost desemnat pentru a exercita, de drept, atribuțiile ce-i sunt
conferite  de  lege  primarului,  în  perioada  vacanței  funcției  de  primar  al



municipiului Alba Iulia 
 Se  prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
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.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Propuneri?”
 Paul Voicu:  ”Eu îl  propun,  după toate  înțelegerile politice  și  după toate
pariurile politice, eu îl propun pentru această funcție de consilier local care preia
atribuții de viceprimar pe domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Alte propuneri?”
 Moldovan  Angela:  ”Pentru  a  nu  rămâne  în  acea  monotonie  de  singură
candidatură la președinte de comisie, la delegați plecați undeva, încercăm să fim
mai democratici. Mai avem o propunere. Și eu mă autopropun din partea PMP.”
 Paul Voicu: ”Felicitări!”
 Popescu Marius Ciprian: ”Ca să fie un joc în trei, îl propun pe colegul meu
Lazăr Bogdan de la ALDE.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Alte propuneri?”
 Medrea Bogdan: ”Vreau numai să atrag atenția asupra faptului că, conform
art. 148 comunele și orașele au doar doi viceprimari. Nu trei.”
 Georgeta Rânghet: ”Nu vom avea trei viceprimari. Vom avea un viceprimar
cu atribuții de primar, un viceprimar și un consilier local care va îndeplini temporar
atribuții  de  viceprimar.  Legea  permite.  Dacă  vă  uitați,  în  proiect  este  invocat
articolul care permite desemnarea unui consilier local.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt. Completați
buletinele de vot, vă rog!”
 Paul Voicu: ”Completați buletinele, vă rog! Domnul Primar! Am uitat ceva
să vă mai spun! Nu mi-am învățat chiar bine discursul de azi dimineață! Sunt
pregătiti să vă depășesc! Dar aici tot cu ajutorul dumneavoastră! Dar așa cum ne-
ați promis! Nu rămâne partidul la Alba-Iulia fără ajutor! Așa că sunt pregătit să vă
depășesc cât  de repede! Știm sigur că sunteți  lângă noi!  Și  dumneavoastră,  și
Nicușor Moldovan! Și tot ce am spus înainte cu proiectele  pe care le derulăm, zi
de zi o să vă bat la cap, o să vă sun! Sper că îmi răspundeți la telefon! Mult
succes!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Cum buletinele de vot au fost asemănătoare cu cele
dinainte cu da și nu, atunci modalitatea de vot este următoarea: la cel care doriți,
bifați căsuța cu da și atunci bifați la ceilalți cu nu. Altfel, dacă votați la toți cu da,
votul va fi nul. Deci, pe cine doriți viceprimar votați da, implicit pe ceilalți doi cu
nu.”



Consilierii locali încep să voteze.

 Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor.
Având în vedere faptul că, domnul Raul Sebastian Tudorașcu  face parte din

comisia de validare a Consiliului local stabilită prin Hotărârea nr. 172/23. 06. 2016
precum și faptul că a fost nominalizat ca și propunere pentru funcția de consilier
local cu atribuții de viceprimar, nu va participa la numărarea voturilor.
 Sandu Cornel  Stelian:  ”La numărarea voturilor  au fost  12 voturi  pentru
domnul Raul Sebastian Tudorașcu, un vot pentru doamna Moldovan Angela, 2
voturi pentru domnul Lazăr Bogdan și 5 voturi nule. Ca urmare, domnul Raul
Sebastian Tudorașcu este consilier local cu atribuții de viceprimar.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Mulțumesc frumos!”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 217/2019

Sandu Cornel Stelian: ”Mulțumim. Declar ședința închisă!”

Alba Iulia, 15 iulie  2019

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,              p. Secretarul  Municipiului
                        Consilier                                             Director executiv
                Sandu Cornel Stelian   Georgeta Rânghet


