ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat azi 15 octombrie 2018, în cadrul şedinţei extraordinară publică a
Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 2184/2018 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. 98705/2018.
Lucrările şedinţei extraordinară a Consiliului Local sunt publice.
Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 14 consilieri. Lipsesc
domnii consilieri Paul Voicu, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian, Mircea Trifu,
Vasile Crișan, Popescu Marius Ciprian, Rodica Andronescu. Doamna consilier
Rodica Andronescu precum și domnul consilier Popescu Marius Ciprian intră în sala
de ședință în timpul discutării proiectului nr. 1 al ordinii de zi. Domnul consilier
Vasile Crișan intră în sala de ședință după discutarea proiectului nr. 1 al ordinii de zi.
Domnul viceprimar Paul Voicu intră în sala de ședință în timpul discutării proiectului
nr. 2 al ordinii de zi. Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită. Dau cuvântul
domnului președinte ales Popescu Antoniu Emil.”
Popescu Antoniu Emil: „Începem ședința extraordinară a Consiliului local din
data de 15 octombrie 2018. Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la
lucrările şedinţei noastre participă: domnul Gabriel Armean – șef Serviciu drumuri și
utilități publice, doamna Silvia Moldovan – director tehnic, 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?"
Pleșa Gabriel: "Pe ordinea de zi avem 2 proiecte de hotărâre. Suplimentar a
fost introdus un proiect de hotărâre, și anume: 3. Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării anexei nr.1 ( cuprinzând indicatorii- tehnico-economici aferenți
investiției) la Hotărârea nr. 217/2018 A Consiliului local privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economica, fază SF pentru
obiectivul de
investiții
CONSTRUIRE
PLATFORME
SUBTERANE
PENTRU
COLECTAREA
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR URBANE, MUNICIPIUL ALBA IULIA-etapa I.
Propun aprobarea ordinii de zi cu modificarea anterior arătată. Cine este
pentru?”
”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 14 voturi pentru.”
Pleșa Gabriel: ”Și acum, vă prezint următoarea
ORDINE DE ZI:
I. Proiecte de hotărâri privind:

1. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul :
”Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al
Municipiului Alba Iulia – localități componente : Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa,
Micești și Bărăbanț ”
Iniţiator,
Primar
Mircea Hava
2. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”CREATIVE
HUBS@ ALBA IULIA – Marea unire a creativilor la Alba Iulia”, finanțat în cadrul
Programului de finanțare a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a
Centenarului Marii Uniri (1918 – 2018) și a Primului Război Mondial, al Ministerului
Culturii și Identității Naționale
Iniţiator,
Primar
Mircea Hava
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr.1 ( cuprinzând
indicatorii- tehnico-economici aferenți investiției) la Hotărârea nr. 217/2018 A
Consiliului local privind aprobarea documentaţiei tehnico-economica, fază SF pentru
obiectivul de investiții
CONSTRUIRE PLATFORME SUBTERANE PENTRU
COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR URBANE, MUNICIPIUL ALBA
IULIA-etapa I.
Iniţiator,
Primar
Mircea Hava
1. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul : ”Reabilitarea,
modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia –
localități componente : Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț ”
Se dă cuvântul domnului Gabriel Armean 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 economico-sociale,
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."
Gabriel Armean: ”Extinderea rețelei de iluminat în Oarda, Pâclișa, Micești,
Bărăbanț. Extrasele de carte funciară sunt întabulate. De asemenea, pe strada
Turnătoriei în Bărăbanț cuprinsă între Măceșului și zona Izvorului. Deocamdată pe
Turnătoriei există o rețea de distribuție a lui Electrica dar e numai pe strada
Măceșului.”
Pleșa Gabriel: ”Domnul Gabi! În Orizont cam câte străzi? Aproximativ.”
Gabriel Armean: ”Pe Orizont 17 străzi, undeva vreo 4,5 km, 4,8km de rețea.”

Intră în sala de ședință doamna consilier Rodica Andronescu și domnul
consilier Popescu Marius Ciprian.
Pleșa Gabriel: ”Cele principale se refac sau rămân? Știți că sunt două care sunt
făcute.”
Gabriel Armean: ”Avem deja o problemă cu strada Uranus care nu este nici în
proprietatea noastră. Avem singura posibilitate de rezolvare Uranusul, conform
datelor de la fondul funciar nu este trecută în inventarul domeniului public deși este
drum public. Dar nu avem documente care să ateste că este în inventarul public sau
că este cu extras de carte funciară predată la municipalitate. În schimb acolo avem
rețeaua definitivă de distribuție și de iluminat definitivă, care s-au făcut împreună. Și
de la acea rețea vom face partea de extindere subterană pentru străzile pe care avem
extrasele de carte funciară.”
Pocol Dorin: ”Strada Uranus nu e nici a proprietarilor! A rămas așa!”
Gabriel Armean: ”A fost rămasă de la fondul funciar și nu a fost trecută nici în
inventarul domeniului public și nici nu avem documente care să ateste. Dar avem
rețeaua donată.”
Pleșa Gabriel: ”E la dispoziția comisiei de fond funciar?”
Gabriel Armean: ”Nu s-au făcut formalitățile de trecere în domeniul public.”
Pocol Dorin: ”Acolo a fost pe vremuri un drum de exploatare.”
Popescu Antoniu Emil: ”În mod normal, ăla ar trebui să fie al Primăriei.”
Gabriel Armean: ”Probabil că ar trebui să fie trecut în domeniul privat.”
Popescu Antoniu Emil: ”Trebuie văzut în ce variantă trebuie să treacă în
inventar.”
Gabriel Armean: ”Acum se face din nou inventarul pentru actualizare. De
asemenea, strada Azur, porțiunea pe care deținem documente va intra în extinderea
rețelei de iluminat. Deci, Azurul parțial.”
Popescu Antoniu Emil: ”Dacă aveți întrebări? Nu sunt, așadar supun la vot.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 381/2018
Intră în sala de ședință domnul consilier Vasile Crișan.
2. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”CREATIVE
HUBS@ ALBA IULIA – Marea unire a creativilor la Alba Iulia”, finanțat în cadrul
Programului de finanțare a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a
Centenarului Marii Uniri (1918 – 2018) și a Primului Război Mondial, al Ministerului
Culturii și Identității Naționale
Se 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 economico-sociale,

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."
Radu Catrinoiu: ”Bună ziua. Numele meu este Radu Catrinoiu. Reprezint în
calitate de președinte asociația. Asociația este o asociație relativ cruduță în mediul
ONG-ist din Alba-Iulia. Și când ne raportăm la ONG, raportați-vă ca la o inițiativă
absolut liberă de orice influență. Asociația are ca scop susținerea activităților și
inițiativelor private în domeniul cultural și creativ. De asta și proiectul se numește
Creative Hubs la Alba-Iulia. În sine, proiectul pe care îl avem în discuție este un
proiect pentru care noi am depus cererea de finanțare în 15 iunie anul curent și am
semnat un contract de finanțare cu Ministerul Culturii și Identității Naționale. O linie
de finanțare destinată exclusiv proiectelor și manifestărilor culturale care vin să
celebreze memoriul ... Vă spuneam că am obținut o finanțare directă de la Ministerul
Culturii și Identității Naționale pentru manifestări și acțiuni culturale destinate
celebrării memoriei centenarului și a istoriei primului război mondial. Suma totală a
proiectului este 166 mii lei din care partea noastră de cofinanțare pe care va trebui să
o asigurăm este într-un procent de 15%, adică undeva la 25 mii lei. La cererea de
finanțare a mai fost atașată o declarație de parteneriat semnată între noi în calitate de
solicitant și viitor beneficiar și Primăria municipiului Alba-Iulia. Și acum trec la
titlul proiectului Creative Hubs sau altfel spus pe românește un hub creativ este, să
zicem, un deziderat al comunității culturale și intelectuale din Alba-Iulia.
Intră în sala de ședință domnul consilier Paul Voicu.
Proiectul nostru vizează trei obiective:
1. Întâlnirea unor reprezentanți ai celor mai reprezentative hubs-uri culturale și
creative din țară și străinătate care vor veni în Alba-Iulia și de la care noi ”furăm” un
picuț de meserie.
2. Niște workshop-uri foarte aplicate destinate tinerilor studenți și liceeni din
Alba-Iulia și din împrejurimi prin care ne propunem să creaăm o mică pătură a
viitorilor specialiști în industria culturală și creativă care vizează producția de
evenimente.
3. Un eveniment care va subscrie întregului concert și prin care rezultatele lor
vor fi duse într-un format care va avea aspectul unui festival.”
Popescu Antoniu Emil: ”Dacă aveți întrebări? Nu sunt, așadar supun la vot.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 382/2018

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr.1 ( cuprinzând
indicatorii- tehnico-economici aferenți investiției) la Hotărârea nr. 217/2018 A
Consiliului local privind aprobarea documentaţiei tehnico-economica, fază SF pentru
obiectivul de investiții
CONSTRUIRE PLATFORME SUBTERANE PENTRU
COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR URBANE, MUNICIPIUL ALBA
IULIA-etapa I.
Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.
Silvia Moldovan: ”Acest obiectiv este în faza de pregătire pentru licitarea
lucrărilor și pentru dezvoltarea proiectului în faza de autorizare. În prima etapă a
elaborării studiului de fezabilitate noi am aprobat doar 128 de bucăți, de amplasamente.
Atât am primit aviz favorabil de la operatorul de utilități, majoritatea amplasamentelor
fiind afectate de rețele de utilități. Ulterior proiectantul a mai insistat, a mai identificat
soluții de relocare pe unele rețele și atunci ne-a mai dat ca și liberă de sarcini încă șase
amplasamente. Și în ideea asta am vrut sa vă cerem acordul de a majora numărul de
platforme și valuarea corespunzătoare. E vorba de 166 euro în plus pentru cele șase
amplasamente.”
Pocol Dorin: ”Ele sunt egale? Platformele?”
Silvia Moldovan: ”Majoritatea da.”
Pocol Dorin: ”O să se colecteze separat, bănuiesc!”
Pleșa Gabriel: ”Obligatoriu.”
Pocol Dorin: ”Și atunci ne așteptăm să scadă și prețul, nu? Pe care îl plătim noi.”
Mircea Hava: ”Ce plătești tu! Da!”
Popescu Antoniu Emil: ”Dacă mai sunt 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. 383/2018
Popescu Antoniu Emil: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar
ședința de astăzi închisă.”
Alba Iulia, 15 octombrie 2018

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier
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Marcel Jeler

