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PROCES VERBAL

Încheiat  azi 17  decembrie  2019,  în  cadrul  şedinţei ordinară  publică a
Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.  1384/2019  a Primarului
municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 11 decembrie
2019.
 Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”

Marcel  Jeler:  ”La  ședință  sunt  prezenți  un  număr  de  17  consilieri.
Lipsește  domnul  consilier  Pocol  Dorin,  Lupea  Gabriel,  Medrea  Bogdan.
Domnul  consilier  Pocol  Dorin  intră  în  sala  de  ședință  în  timpul  discutării
proiectului nr. 5 al ordinii de zi. Așadar, ședința noastră este legal constituită.”

 Înainte  de  a  da  cuvântul  domnului  președinte,  supun la  vot  procesul
verbal al ședinței anterioare. Dacă aveți discuții pe marginea lui? Dacă nu sunt,
supun la vot.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind  supus  la  vot,  acesta  a  fost  votat  cu  15  voturi  pentru  Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Domuța Iulius
Viorel,  Hașa  Cătălin,  Lazăr  Bogdan,   Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,  Pleșa
Gabriel,  Popa Pavel, Popescu Antoniu Emil, Popescu Marius Ciprian, Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu și 2 abțineri Vasile Crișan, Mircea
Trifu.”
 Marcel Jeler: ”Dau cuvântul doamnei președinte aleasă.”
 Angela  Moldovan:  ”Bună  ziua.  Vă  propun  modalitatea  de  vot  pentru
această  ședință  votul  deschis  prin  ridicare  de  mână.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 17 voturi  pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Domuța Iulius
Viorel,  Hașa  Cătălin,  Lazăr  Bogdan,   Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,  Pleșa
Gabriel,  Popa Pavel, Popescu Antoniu Emil, Popescu Marius Ciprian, Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Vasile Crișan, Mircea Trifu.”

Angela Moldovan: ”Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la
lucrările şedinţei noastre  participă: d-na Teofila Țîr – director executiv Direcția
cheltuieli,  d-na  Georgeta  Rânghet  –  director  executiv  Direcția  Juridică,  dl.
Armean Gabriel – șef Serviciu monitorizare drumuri și  utilități publice, d-na
Maria  Seeman  –  manager  public,  d-na  Ileana  Krisbai  –  șef  Serviciu
Administrarea  activităților  domeniului  public,  dl.  Mircea  Petric  –  consilier
Serviciul administrarea activităților domeniului public, d-na Andreea Man – șef
Serviciu  resurse  umane,  administrativ,  d-na  Magdalena  Oargă  –  director
executiv  Direcția  tehnică,   d-na  Mihaela  Petcu  –  consilier  Serviciul



administrație publică locală,  dl. Mihai Pripon – șef Birou licitații, contracte,  dl.
Pavel  Nicolae -  șef Serviciu public comunitar  pentru cadastru şi  agricultură,
precum şi presa.”
 Paul Voicu: ”Pe ordinea de zi avem 34 de proiecte.  
 Din  cadrul  proiectului  nr.  26  privind  aprobarea  unor  documentații  de
urbanism se retrage articolul 1:

Art.1: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr.  138784/04.12.2019 Aproba Planul  Urbanistic  de Detaliu  „CONSTRUIRE
LOCUINTA FAMILIALA”,  ALBA  IULIA,  STR.  ROMA,  NR.  4  solicitant
DAMIAN  SORIN  AUREL  SI  DAMIAN  MONICA,  conform  planului  de
situaţie anexat.
 Supun  aprobării  dumneavoastră  proiectul  ordinii  de  zi  cu  modificarea
adusă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”   
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi Rodica Andronescu,
Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Domuța Iulius Viorel, Hașa
Cătălin, Lazăr Bogdan,  Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,   Popa
Pavel, Popescu Antoniu Emil, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian,
Raul Sebastian Tudorașcu, Vasile Crișan, Mircea Trifu.”
 Marcel Jeler: ”Dacă vă găsiți în una din situațiile în care nu puteți lua
parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie personal, fie prin soț, soție,
afini sau  rude până la gradul al patrulea inclusiv, aveți un interes patrimonial  în
problema supusă dezbaterilor consiliului local vă rog să le precizați acum.”

Paul Voicu: ”Și acum vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI: 
 1. Proiect de hotarâre privind constatarea încetarii de drept, prin demisie,
a mandatului domnului consilier local Ignat Ion Alin Dan
 2. Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier local al
domnului Costinaş Marius Adrian
 3. Proiect de hotarâre privind aprobarea contractului de asistenţa pentru
proiectul ”Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apa şi apa uzata în judeţul
Alba 2014-2020”
 4. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 al municipiului Alba Iulia
 5.  Proiect  de  hotarâre  privind  aprobarea  nivelurilor  pentru  valorile
impozabile, impozitele şi taxele speciale şi amenzile aplicabile în anul 2020
 6. Proiect de hotarâre privind aprobarea cotizaţiei Municipiului Alba Iulia
la AIDA – TL pentru anul 2020
 7. Proiect de hotarâre privind aprobarea contribuţiei Municipiului Alba
Iulia la AIDA – TL pentru anul 2020
 8.  Proiect  de  hotarâre  privind  suplimentarea  contribuţiei  Municipiului
Alba Iulia la AIDA – TL pe anul 2019
 9. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului



de specialitate  al  Primarului  municipiului  Alba Iulia  şi  al  Serviciului  public
”Administrareapatrimoniului  local”  aflat  în  subordinea  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia
 10.  Proiect  de  hotarâre  privind  modificarea  statului  de  funcţii  al
Caminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local
al municipiului Alba Iulia, urmare promovarii în grad profesional
 11.  Proiect  de  hotarâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice,  faza  SF pentru obiectivul  de investi?ii  ”Extindere re?ele  de  apa
potabila şi canalizare menajera pe strazile : Baba Novac, Nicolae Linca, Iancu
Jianu,  Sergiu  Celibidache,  David  Prodan,  Constantin  Galeriu,  Spiru  Haret,
Basmului”
 12. Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la
Contractul de delegare prin concesionare a Serviciului de iluminat public din
municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012
 13.  Proiect  de  hotarâre  privind  majorarea  preţurilor  şi  tarifelor  la
Contractul de delegare prin concesionare a Serviciului de iluminat public din
Municipiul Alba Iulia
 14. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ”Construire, dotare
şi  operaţionalizare  complex  multifuncţional  –  activitaţi  educative,  culturale,
recreative,  social  culturale”,  cod  SMIS  129287  şi  a  cheltuielilor  legate  de
proiect
 15. Proiect de hotarâre privind însuşirea şi aprobarea Planului de Acţiune
pentru Energie Durabila şi Clima (PAEDC 2030) al Municipiului Alba Iulia
 16.  Proiect  de  hotarâre  privind  modificarea  Hotarârii  nr.  250/2016  a
Consiliului local
 17.  Proiect  de hotarâre  privind participarea  Municipiului  Alba Iulia  în
cadrul proiectului ”Personaje antice în dialoguri virtuale cu vizitatorii Muzeului
Principia”
 18.  Proiect  de  hotarâre  privind  modificarea  Hotarârii  nr.  294/2016  a
Consiliului local
 19. Proiect de hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii a Direcţiei de Asistenţa sociala din subordinea Consiliului local
 20.  Proiect  de  hotarâre  privind stabilirea  numarului  de  posturi,  pentru
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020
 21. Proiect de hotarâre privind reactualizarea Registrului local al spatiilor
verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia
 22.  Proiect  de  hotarâre  privind modificarea  tarifelor  pentru  activitaţile
serviciului  de  salubrizare,  respectiv  colectarea,  transportul  şi  depozitarea
deşeurilor municipale nesortate din aria administrativ teritoriala a Municipiului
Alba Iulia, ca urmare a majorarii taxei pe economia circulara începând cu 1
ianuarie 2020
 23.  Proiect  de  hotarâre  privind modificarea  tarifelor  pentru  activitaţile
serviciului de salubrizare respectiv salubrizare stradala prevazute în contractul



nr. 95547/2018 ca urmare a majorarii taxei pe economia circulara începând cu 1
ianuarie 2020
 24.  Proiect  de  hotarâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehncio-
economice,  faza  SF  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul
”Desfiinţare  construcţie  existenta  (Bloc  G2)  şi  construire  parcaj  colectiv  şi
amenajare incinta”
 25. Proiect de hotarâre cu privire la atribuirea denumirii unor strazi din
municipiul Alba Iulia
 26. Proiect de hotarâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism:
 Art.1: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 138784/04.12.2019
 Aproba  Planul  Urbanistic  de  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTA
FAMILIALA”,  ALBA  IULIA,  STR.  ROMA,  NR.  4  solicitant  DAMIAN
SORIN AUREL SI DAMIAN MONICA, conform planului de situaţie anexat –
articolul este retras de pe ordinea de zi.
 Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 138909/04.12.2019.
 Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
LOCUINTA FAMILIALA IN PENSIUNE TURISTICA”, ALBA IULIA, STR.
FRANCISCA, NR. 10C, solicitant MIHALI STEFANA MARIA SI MIHALI
CONSTANTIN, conform planului de situaţie anexat.
 Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 138863/04.12.2019
Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  ,,CREARE  STRADA  ACCES  SI
REGLEMENTARE LOTURI IN ZM2 SI LM2”, ALBA IULIA, STR. CALEA
MOTILOR,  FN  solicitant  SC  MELDODO  IMOBILIARE  SRL,  LASCONI
CAMELIA  MARIA,  PRATA  MARIA,  LASCONI  IONEL,  LASCONI
ELISABETA, MORAR DANIELA, CALIN OLIVIU, DIGA GEORGE, DIGA
EUGENIA,  MARCU  MARINELA  INFANTA,  NEAMTIU  CORNELIA
MONA, conform planului de situaţie anexat.
 27. Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul de concesiune nr.113.244/2016 încheiat între municipiul Alba Iulia ?i
ASOCIAŢIA ”EXCELENŢA APULUM” ALBA IULIA
 28. Proiect de hotarâre privind încheierii unui act adiţional la contractul
de  concesiune  nr.82.904/2018  încheiat  între  municipiul  Alba  Iulia  şi
S.C.NORMAPREST DUO S.R.L.
 29.  Proiect  de  hotarâre  privind  aprobarea  încheierii  contractului  de
vânzare-cumparare  a  unei  locuinte  construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate
administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.3, bl.B, ap.11
 30.  Proiect  de  hotarâre  privind  aprobarea  încheierii  contractului  de
vânzare-cumparare  a  unei  locuinte  construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate
administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, et.4, ap.43
 31. Proiect de hotarâre privind trecerea în domeniul public a unui imobil



(teren) situat în Alba Iulia, strada Vasile Alecsandri, nr. 108A
 32. Proiect de hotarâre privind trecerea în proprietatea municipiului Alba
Iulia - domeniul privat a imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Tudor
Vladimirescu, nr. 40
 33.  Proiect  de  hotarâre  privind  însuşirea  documentaţiei  cadastrale  de
dezmembrare asupra unui imobil situat în Alba Iulia, strada Anghel Saligny
 34.  Proiect  de  hotarâre  privind  atribuirea  în  proprietatea  solicitanţilor,
proprietari ai apartamentelor terenul aferent locuinţei în cota indiviza deţinuta
din contrucţii
 35. DIVERSE
 

  1. Proiect de hotarâre privind constatarea încetarii de drept, prin demisie,
a mandatului domnului consilier local Ignat Ion Alin Dan
 Se  da  cuvântul doamnei  Georgeta  Rânghet  –  director  executiv  Direcţia
juridică care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 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.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul   a  fost  votat  cu  17  voturi  Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Domuța Iulius
Viorel,  Hașa  Cătălin,  Lazăr  Bogdan,   Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,  Pleșa
Gabriel,  Popa Pavel, Popescu Antoniu Emil, Popescu Marius Ciprian, Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Vasile Crișan, Mircea Trifu.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  375/2019

 2. Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier local al
domnului Costinaş Marius Adrian
 Se  da  cuvântul  doamnei  Georgeta  Rânghet  –  director  executiv  Direcţia
juridică care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 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.”
 Georgeta Rânghet: Comisia de validare.”
 Sandu Cornel Stelian: „Comisia de validare constată că primul supleant pe
lista  de  supleanţi  a  Partidului  Naţional  Liberal  este  domnul  Marius  Adrian
Costinaş.  Prin  adresa  înregistrată  pe  11  decembrie,  Partidul  Naţional  Liberal
confirmă  că primul supleant este domnul Marius Adrian Costinaş. Faţă de cele
prezentate, comisia constată  că au fost respectate dispoziţiile legale, că nu sunt
cazuri  de  incompatibilitate,  fapt  pentru  care  a  hotărât  să  propună  validarea
mandatului de consilier a domnului Costinaş.”
 Georgeta Rânghet: „Domnul Costinaş va depune jurământul.”
 Marius Adrian Costinaş: „Jur să respect Constituţia şi legile şării şi să fac, cu
bună  credinţă,  tot  ceea  ce  stă  în  puterile  şi  priceperea  mea   pentru  binele
locuitorilor! Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”
 Paul Voicu: „Succes şi spor la treabă!”
 Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul   a  fost  votat  cu  17  voturi  Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Domuța Iulius
Viorel,  Hașa  Cătălin,  Lazăr  Bogdan,   Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,  Pleșa
Gabriel,  Popa Pavel, Popescu Antoniu Emil, Popescu Marius Ciprian, Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Vasile Crișan, Mircea Trifu.”

 
 S-a adoptat Hotărârea  376/2019

 3. Proiect de hotarâre privind aprobarea contractului de asistenţa pentru
proiectul ”Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apa şi apa uzata în judeţul
Alba 2014-2020”
 Se  da  cuvântul doamnei  Georgeta  Rânghet  –  director  executiv  Direcţia
juridică care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 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.”
 Se  dă  cuvântul
d-lui  consilier  Pleşa
Gabriel  –  preşedinte
comisie - care prezintă
raportul de avizare din
partea Comisiei pentru
administrarea
domeniului  public  şi
privat, agricultură. 

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

 Georgeta Rânghet: „Este vorba de Asociaţia Apa Alba, să se aprobe în
toate consiliile locale ale UAT-urilor membre ale AIDA, să aprobe contractul de
asistenţă pentru Proiectul Reabilitare şi Extindere de Apă şi Apă Uzată în Alba
Iulia 2014 – 2020, implementat de către SC Apa CTTA precum şi mandatarea
domnului Paul Voicu – viceprimar cu atribuţii de primar să semneze  contractul
anexă.”
 Mircea Trifu: „Am o mică întrebare pentru domnul Paul Voicu. I-am pus-
o  şi  domnului  Raul  Tudoraşcu.   Nu are  chiar  legătură cu  ...  Până  când era
domnul Raul Tudoraşcu preşedinte la asociaţia asta Apa Alba, care bănuiesc că
nu este aici nici un reprezentant din partea ei. L-am întrebat că până la sfârşitul
anului se prezenta  lista de investiţii pentru anul următor şi ceea ce s-a realizat
în anul respectiv care a trecut.  Şi rugămintea ar fi să faceţi cumva să ne puneţi
la  dispoziţie  până  la  sfârşitul  anului  pentru  municipiul  Alba  Iulia  lista  de
investiţii prevăzută de către  ei ca administratori.”
 Angela Moldovan: ”Dacă mai sunt discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul   a  fost  votat  cu  18  voturi  Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Domuța Iulius



Viorel,  Hașa  Cătălin,  Lazăr  Bogdan,   Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,  Pleșa
Gabriel,  Popa Pavel, Popescu Antoniu Emil, Popescu Marius Ciprian, Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Vasile Crișan, Mircea Trifu, Marius
Adrian Costinaş.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  377/2019

Angela  Moldovan:  „Vă  rog  să  îmi  daţi  voie  să  îi  spun  la  mulţi  ani
domnului Paul Voicu. Astăzi este ziua dânsului.”

Paul  Voicu:  „Eu vă mulţumesc  din suflet.  Vă rog să  vă destindeţi.  Să
servicţi o gustare din partea mea. Azi fiind ultima şedinţă ordinară din acest an
v-am pregătit  câte  o agendă la  fiecare,  un calendar,  un mic  cadou.  Să aveţi
sărbători fericite şi liniştite cu toţi cei dragi alături! Vreau să vă spun că s-ar
putea să mai avem o şedinţă extraordinară  să reglăm toate lucrurile care sunt de
sfârşit de an. În 23 am fixat-o  la ora 11,00 la sala din Primărie la etajul 2. Încă
odată.  Să aveţi  multă  sănătate!  Echipa Primăriei  vă  doreşte  toate  cele  bune.
Multă sănătate la toţi!”

 4. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 al municipiului Alba Iulia
  Se dă cuvântul doamnei Teofila Ţîr – director executiv Direcţia cheltuieli
care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate

 Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crişan – secretar comisie -  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  acest proiect de hotărâre."
 Teofila Ţîr: „Aţi văzut cu toţii în materialele pe care vi le-am prezentat că
este vorba doar de două sume care sunt venite. Una este pentru reparaţii curente
pentru drumul între Oarda de Sus şi Oarda de Jos. 400 de mii. Şi încă o sumă de
400 mii pentru cap. 67 la alte evenimente. Este vorba de 100 de mii  care s-au
prins pe anexă  pentru 30 de ani de la revoluţie şi 300 de mii pentru Alba Fest.
Scuzaţi. Festival de România. În plus de sumele pe care vi le-am prezentat  s-au
încasat 67787 donaţii şi sponsorizări, sume pe care le-am cuprins doar acum.
Nu sunt în materialele dumneavoastră. Şi sigur vom mai încasa.  Vedem. Cred
că anul viitor le cuprindem în buget. Dacă aveţi întrebări?”
 Angela Moldovan: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat cu  16  voturi  Rodica
Andronescu,  Bumbu  Nicolae,   Bucur  Dumitru,  Domuța  Iulius  Viorel,  Hașa
Cătălin, Lazăr Bogdan,  Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,   Popa
Pavel, Popescu Antoniu Emil, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian,



Raul Sebastian Tudorașcu,  Mircea Trifu, Marius Adrian Costinaş şi 2 abţineri
Bunea Ioan Iulian, vasile Crişan.”

 S-a adoptat Hotărârea  378/2019

 5.  Proiect  de  hotarâre  privind  aprobarea  nivelurilor  pentru  valorile
impozabile, impozitele şi taxele speciale şi amenzile aplicabile în anul 2020

 Se  dă  cuvântul
domnului  Călin  Badiu
–  director  executiv
Direcția  venituri  -
care  prezintă  proiectul
de  hotărâre  precum și
raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crişan – secretar comisie -  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   acest proiect de hotărâre."
 Călin Badiu: „Pe scurt este vorba de taxele şi impozitele pe care cetăţenii
municipiului Alba Iulia le vor plăti în 2020 pentru imobilele  şi bunurile pe care le
deţin pe raza municipiului Alba Iulia. Comparativ cu anul trecut, avem conform
adresei Ministerului Finanţelor 4,6 rata inflaţiei  care s-a aplicat la toate categoriile
de impozite stabilite  la bugetele locale din România. Ca atare, şi noi prin hotărârea
din  luna  aprilie   s-a  aprobat  majorarea  cu  4,6% a  impozitelor  ,  ceea  ce  s-a
implementat în această hotărâre.”
 Sandu Cornel Stelian: „Suntem doi în comisie.”
 Călin Badiu: „Unu la unu.”
 Mircea Trifu: „Adică?”
 Sandu Cornel Stelian: „Cum adică? S-a votat diferit!”
 Mircea Trifu: „Cine a dat negativ? Motivul pentru care a dat negativ?”
 Vasile Crişan: „Eu!”
 Mircea Trifu: „Să ne explicaţi!”
 Vasile Crişan: „Am solicitat domnului Paul Voicu să ne dea în scris şi să ne
dea un răspuns! Ne-a dat un răspuns că dânsul a fost mai mult preocupat de a găsi
nişte greşeli la fata care a scris la calculator decât răspunsurile pe care le aştept!”
 Mircea Trifu: „Şi care sunt întrebările?”
 Vasile Crişan: „Sunt formulate! Am primit ceva foarte sumar şi mai aştept!
Şi când le voi primi ...”

 Intră în sala de şedinţă domnul consilier Pocol Dorin.



 Mircea Trifu: „Eu am tot aşa o sugestie. Acum chiar are legătură cu proiectul
fiindcă am avut o discuţie în urmă cu o lună şi jumătate atunci când a apărut
celebra zonificare. De altfel, azi sau mâine este ultima zi de consultare publică. Şi
cu asta vreau să şi încep. Odată că din nou consultarea publică, atât pe proiectul
acesta cât şi pe celălalt  s-a făcut pur formal, aşa defectuos cum se face! Oamenii
au posibilitatea să intre pe site! Nu ştiu câţi ştiu! Cert este că nu merge! E o treabă
care nu funcţionează domnul primar, atâta timp cât sunt 3 sau 4 obiecţii din partea
cetăţenilor! Nu domnul Badiu?”
 Călin Badiu: „La ce anume? La acest proiect nici una!”
 Mircea Trifu: „La ăsta nici una!”
 Călin Badiu: „La cel cu rezonificarea au fost trei sesizări!”
 Mircea Trifu: „Asta demonstrează cel mai bine că nu este nici o obiecţie  şi
că nu funcţionează! Nu că e bună, nu că e rea! Eu cred că dacă cineva are dorinţa
să facă consultare publică reală  atunci când există un proiect care are un impact
asupra zeci de mii de oameni, o face sau nu o face! Sunt două variante! Adică, se
fofilează  în zona asta! Domnule, am îndeplinit formalităţile, a fost pe site, sănătate
bună! Asta este o problemă care merită totuşi să vă gândiţi şi pe viitor să găsiţi o
soluţie să faceţi treaba asta cum trebuie! Şi a doua problemă pe care v-o spun
referitoare la acest proiect  şi mai ales la cel cu zonificarea şi în general când
vorbim de impozite, pleacă  de la o solicitare pe care am făcut-o către domnul
Badiu să vedem ce impact bugetar există în urma unei creşteri a impozitelor! Şi
dânsul, sincer mi-a zis: domnule, nu pot să facem acum, nu funcţionează, nu mai
avem informatician  de  şase  luni!  De  fapt,  ar  trebui  să  trimitem la  Sibiu,  să
introducă într-un program, să plătim nişte bani! Adică, tot vorbim de digitalizare,
de  chestiuni  din  astea  de  simplificare  şi  noi  nu  avem  în  cadrul   Primăriei
posibilitatea!  Nu mai zic de mine ca şi consilier local ca să ştiu când votez  ce
impact bugetar are o creştere, care este numărul de locuinţe! De exemplu, l-am
întrebat anul trecut pe domnul Badiu care este numărul de locuinţe noi care au
apărut în 2019 în Alba Iulia? Adică, cu asta am fi ştiut uite atâţia bani  în plus am
avea la buget! Că până la urmă asta e ideea! Nu putem afla că Sibiul, că de ce ...
Cred că ar fi un punct la care ar fi bine să vă gândiţi şi să faceţi ceva în sensul
acesta! Că altfel, votăm aşa în necunoştinţă de cauză!”
 Paul Voicu: „Colegul meu Pleşa se ocupă de acest sector. Şi eu le ştiu şi
domnul Tudoraşcu. Dar dumnealui le ştie mai bine în amănunt. Sunt o serie de
lucruri, noi spunem pozitive.  Vi le putem prezenta pe toate în detaliu dacă doriţi
chiar în şedinţă de consiliu sau publică, pe care le facem la taxe şi impozite. Pentru
că este un compartiment foarte important din cadrul Primăriei. Acolo sunt banii
care se adună pentru buget, cl puţin partea noastră. Nu banii veniţi din alte surse.
Deja sunt nişte spaţii care sunt complementare acolo. Anul acesta dumneavoastră
aţi votat bugetul.  Ştiţi cum am stat cu bugetul de la începutul anului. Am făcut
economii peste tot unde s-a putut face. Nu am angajat decât persoanele cheie care
au ieşit la pensie sau nu au mai lucrat în Primărie. Vreau să vă spun şi de fapt ştiţi
cu toţii din ultimele rectificări  bugetare că spre anunţul, să spunem pozitiv şi



optimist, la sfârşitul anului ne-am reabilitat foarte bine. Am plătit lucrările, avem
bani. Aşteptăm încă situaţii de lucrări. Nu mai avem nici o problemă în sectorul
acesta de buget la sfârşit de an. Aţi văzut sursele care au venit din diferite părţi
chiar şi de zilele de 1 decembrie cu sponsorizări cu tot. Lucrări pe care le-am făcut
împreună cu colegii de la Consiliul Judeţean. Deci, nu mai sunt probleme încât
anul viitor putem onora  solicitările din partea unor directori şi  şefi de birouri
pentru angajare. Sunt trei posturi pe care le avem la domnul Badiu. Unul pt IT-ist şi
încă două posturi pentru partea de casierie şi  persoane fizice.  Să reglăm toate
dosarele şi toate inadvertenţele care sunt  acolo. Dar când vreţi, haideţi la colegul
Pleşa sau la colegul Badiu să vă spună detalii concrete despre aceste lucrări.”
 Mircea Trifu: „Eu v-am făcut nişte sugestii şi atât! Am şi un amendament.
Dincolo de faptul că i-am pus o întrebare publică domnului Paul Voicu şi nu mă
ascund de asta, şi cred că şi dânsul a văzut că are şi pagină de facebook acum. Nu
ştiu cum şi ce a stat la bază,  nu am reuşit să îmi dau seama mai ales ca unu care
mă ocup  şi ştiu că preţul chiriilor în Alba Iulia este undeva de minim 3 euro/mp.
Mai  ales în centrul  oraşului  nu găseşti  sub preţul  acesta,  fie şi  o cameră fără
bucătărie şi fără baie. Şi cu toate astea mai zicea domnul Paul Voicu,  nu vreau să
intru acum să fac amendamente că toate preţurile, majoritatea mi se par foarte
mici.  Dar dacă tot există înregistrat şi am stat atunci afară, că nu aveam voie
conform codului administrativ  să particip la dezbateri, am văzut  cum majoritatea
dintre dumneavoastră prezenţi  aici  aţi  ridiculizat  preţurile mici   pentru spaţiile
destinate partidelor politice. Şi acei şapte lei, sunt şi acum contracte între Primărie
şi partide politice pornind de la cei 0,15 lei/mp. Adică, dacă tot e vorba de trei
euro/mp, eu propun ca amendament măcar preţul acesta  să îl modificăm ca un
prim pas şi probabil că la anul o să cer alte modificări dacă oi mai fi pe aici sau nu.
Măcar să fie cinci lei/mp, ceea ce ar fi oricum mult sub preţul pieţei. Acesta este
amendamentul meu. V-am auzit pe toţo atunci, majoritatea cum se râdea pe seama
faptului. Acesta este amendamentul meu şi aşa mi l-am susţinut.” 
 Călin Badiu: „Aş vrea să facem menţiunea că se votează şi anexele 1 şi 2 la
acest proiect  care sunt anexe la taxele speciale.”

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre  cu
amendamentul
domnului  consilier
Mircea Trifu precum şi
menţiunea  domnului
Călin Badiu. Cine este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”



 ”Fiind  supus  la
vot,  proiectul  cu
amendamentul  şi
menţiunea a fost  votat
cu  19  voturi  pentru
Rodica  Andronescu,
Bumbu  Nicolae,
Bucur  Dumitru,
Domuța  Iulius  Viorel,
Hașa  Cătălin,  Lazăr
Bogdan,   Moldovan
Angela,  Paul  Voicu,
Pleșa  Gabriel,   Popa
Pavel,  Popescu
Antoniu Emil, Popescu
Marius Ciprian, Sandu
Cornel  Stelian,  Raul
Sebastian  Tudorașcu,
Mircea  Trifu,  Marius
Adrian  Costinaş,
Bunea  Ioan  Iulian,
vasile  Crişan,  Pocol
Dorin.”

 
 S-a adoptat Hotărârea  379/2019 
  
 6. Proiect de hotarâre privind aprobarea cotizaţiei Municipiului Alba Iulia la
AIDA – TL pentru anul 2020

  Se  dă  cuvântul
domnului  Călin
Sunzuiană  –  consilier
Compartiment
transport,  liberă
iniţiativă  care  prezintă
proiectul  de  hotărâre
precum  și  raportul  de
specialitate.

Se dă cuvântul d-
lui  consilier   Vasile
Crişan  –  secretar
comisie -  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."  
 Călin Sunzuiană: „Este vorba de suma de doi lei  pe locuitor/an calculată  la
populaţia   comunicată  de  INS.  Ar  fi  149947.  Suma  este  pentru  asigurarea
funcţionării Asociaţiei Intercomunitare de Trasnport Local.”

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre.  Cine  este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la
vot,  proiectul   a  fost
votat  cu  14  voturi
pentru   Rodica
Andronescu,   Domuța
Iulius  Viorel,  Hașa
Cătălin, Lazăr Bogdan,
Moldovan  Angela,
Paul  Voicu,  Pleșa
Gabriel,   Popa  Pavel,
Popescu Antoniu Emil,
Popescu  Marius
Ciprian,  Sandu Cornel
Stelian, Raul Sebastian
Tudorașcu,   Marius
Adrian  Costinaş,
Pocol  Dorin  şi  5
abţineri  Mircea Trifu,
Bucur  Dumitru,  Vasile
Crişan,  Bumbu
Nicolae,  Bunea  Ioan
Iulian.”

 
 S-a adoptat Hotărârea  380/2019 



 7.  Proiect de hotarâre privind aprobarea contribuţiei Municipiului Alba
Iulia la AIDA – TL pentru anul 2020
 Se  dă  cuvântul  domnului  Călin  Sunzuiană  –  consilier  Compartiment
transport, liberă iniţiativă care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier   Vasile  Crişan  – secretar  comisie  -   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."  
 Călin Sunzuiană: „Contribuţia necesară pentru funcţionarea serviciului de
transport public local de persoane inclusiv acoperirea cheltuielilor cu gratuităţile
acordate  diferitelor  categorii  de persoane.  Suma solicitată  şi  aprobată  de AGA
AIDA TL  este de 22415525 lei pe tot anul 2020.”
 Paul Voicu: „Vreau să vă spun eu câteva lucruri la acest capitol că a fost de
fiecare dată foarte mult discutat şi ar trebui să precizăm câteva puncte. Acesta este
un buget estimativ propus în cadrul AGA AIDA TL. El va suporta foarte multe
modificări pe parcursul anului deoarece licitaşia  este în curs. Şi este a doua oară.
Prima oară nu s-a depus nici o ofertă. Mai mult decât atât, toţi paşii următori pentru
transportul local, cel puţin în municipiul Alba Iulia pe traseul 103 şi 104  vor fi cu
cele 13 autobuze electrice. Deci, vom veni în şedinţa de consiliu cu toate aceste
modificări, scăderi de preţuri  şi chiar de contribuţii pentru tot ceea ce înseamnă
acoperirea  cheştuielilor  pe  care  tot  dumneavoastră   le  veţi  aproba  şi  le  veţi
modifica.”
 Popescu Antoniu Emil: „Eu aş avea un amendament la cele spuse de domnul
primar. Propunerea mea este, tocmsi având în vedere aceste aspecte  de care spune
dânsul că urmează să fie efectuate în procedura  licitaţiei pentru noul operator,
urmează să fie introduse în uz autobuze electrice. Propunerea mea este să votăm o
cotă parte de 1/12 părţi din  suma care a fost alocată anul anterior până la data la
care va intra în uz noul operator.”
 Paul Voicu: „Noi nu putem vota în Consiliul local! Aşa se execută bugetul în
ianuarie pe lege! Şi noi vom aproba bugetul pentru 2020 probabil în februarie sau
martie!  Până vine bugetul de la nivel de stat,  de la Consiliul Judeţean şi apoi
consiliile  locale.  Oricum aceste  sume sunt  doar  estimăriDar  noi  nu trebuie  să
votăm că vom cheltui 1/12 din aceste sume, că spune legea! Aşa se execută bugetul
până nu este votat 1/12 în luna ianuarie.”
 Mircea Trifu: „Deci, votăm amendamentul?”
 Paul Voicu: „Noi nu putem vota aici ca să respectăm o lege! Este legea
finanţelor! Nu trebuie votată!”
 Sandu Cornel Stelian: „Am povestit şi în comisie de la ce provine suma
aceasta, subvenţii, gratuităţi. Nu ştiu dacă acum se poate face propunerea asta. Sau
dacă  nu,  sunt  reprezentanţii  Aida  TL aici.  Cred că  ar  trebui  să  ne  gândim la
următoarea. Noi dăm gratuităţi pentru pensionari, indiferent de vârstă, de pensie, că



e la 50 sau 60 de ani! Şi propunerea ar fi să nu mai legăm gratuitatea de pensie ci
de vârstă cum este în general şi în occident la intrările la muzee. Aceeaşi propunere
aş  face-o şi  la  bazin.  De la  o  vârstă  în  sus  să  asigurăm această  gratuitate.  În
occident, la seniori de la 65 de ani în sus se acordă această gratuitate. Nu pentru
pensie.”
 Paul Voicu: „Nu putem să facem acest amendament la acest proiect. Trebuie
să veniţi cu proiect cu privire la  aceste persoane cu vârste, cu limite de sume, cu
tot ce trebuie şi să facem  într-o şedinţă următoare. Îl băgăm pe ordinea de zi şi prin
comisii. Dar acum nu îl putem băga.”
 Andrei Zahan: „Eu vreau să vă spun că hotărârea 260 spune că pensionarii,
persoanele  care  au  împlinit  vârsta  standard  de  pensionare.  Dumneavoastră  vă
referiţi  să  zicem la pensionarii  de lux,  care  în realitate noi  avem şapte ani  de
experienţă şi avem validările fiecărui pensionar. Domnul Crişan a venit şi a văzut.
 Paul Voicu: „Noi dăm după validări.”
 Mircea Trifu: „Fac un apel  la doamna Rânghet în calitatea dânsei. Nefiind
de specialitate şi auzind aceste discuţii şi a dumneavoastră şi a domnului Popescu
referitor la aprobarea aceasta a sumei pe tot anul, aş vrea să spuneţi dumneavoastră
dacă din punct de vedere juridic ...”
 Georgeta Rânghet: „Dar eu am semnat proiectul?”
 Mircea Trifu: „Dumneavoastră sunteţi din aparatul de specialitate!”
 Georgeta Rânghet: „Dar eu ca să pot să îmi spun punctul de vedere juridic
trebuie eu să îl semnez şi să ştiu depsre ce este vorba!”
 Mircea Trifu: „Deci, nu puteţi să precizaţi un punct de vedere juridic?”
 Georgeta Rânghet: „Legalitatea, domnul secretar!”
 Mircea Trifu: „Eu din ce am citit în codul administrativ e că aparatul de
specialitate  e  la  dispoziţia  Consiliului  local  cu  informaţii.  Noi,  nefiind  de
specialitate ...”
 Georgeta Rânghet: „Nu pot dacă nu studiez proiectul! Domnul secretar l-a
avizat de legalitate!”
 Mircea Trifu: „Nu l-aţi studiat?”
 Georgeta Rânghet: „Eu nu!”
 Călin Sunzuiană: „E raportul de specialitate al compartimentului nostru în
care v-am prezentat legislaţia aplicabilă.”
 Mircea Trifu: „Domnul Popescu a ridicat o chestiune pe care domnul Paul
Voicu o combate  şi eu din afară mă uit şi nu mai înţeleg.”
 Paul Voicu: „Domnul Trifu! Nu este o problemă juridică ci una economică
pe care v-o poate explica doamna Teofila! Cum se execută bugetul!”
 Teofila Ţîr: „În ideea în care bugetul de stat va fi aprobat în cursul acestui an
până la 31 decembrie şi evident că Primăria, Consiliul local nu putem încă să îl
aprobăm decât în următoarele 45 de zile că aşa prevede legea. Trebuie să respectăm
toate termenele şi procedurile. Atunci, anul viitor de exemplu, în luna ianuarie,
februarie până la aprobarea bugetului se execută din bugetul anului precedent 1/12.
Aşa spune legea.  Nu spune legea că putem să aprobăm o sumă de buget doar 1/12.



Aşa se execută. În cursul anului sunt rectificări de buget dacă suma este prea mare.
Nu sunt documente justificative pentru plata sumelor respective. Ele nu se vor da
oricum. Asta trebuie să se înţeleagă. Mulţi dintre vechii consilieri au venit şi au
spus:  da, dar acolo sunt bani! Sunt 300 de mii acolo! Ce facem cu ei? Sau nu
înseamnă că trebuie să fie cheltuiţi! Este vorba de creditele alocate ca şi un plan
estimat. Un plan alocat în buget. Dacă sunt documente justificative, dacă au fost
lucrări executate, servicii prestate, atunci se vor cheltui banii! Şi dacă sunt toate
documentele aduse la timp şi în termen şi cu vize, atunci se dau la plată. Dacă nu,
rămâne acolo ca şi plan.”
 Popescu Antonio Emil:  „Încă o întrebare am. De unde provine diferenţa
asta? Anul trecut am alocat 18,2 milioane lei şi anul acesta cu 20% mai mult. 22.
De unde vine diferenţa asta?”
 Andrei  Zahan:  „Avem încheiat  centralizator  ianuarie  –  octombrie  2018,
ianuarie – octombrie 2019. Şi diferenţa apare ... Vă referiţi la bugetul 2020?”
 Popescu  Antonio  Emil:  „Da.  Raportat  la  bugetul  2019  –  2020.  Este  o
diferenţă de 20%. 4,2 milioane de lei aproape. Un milion de euro.”
 Andrei Zahan: „Deci, vorbim de ceea ce există azi. V-a zis domnul Paul
Voicu. Noi în bugetul acesta nu am prins  că nu ştim exact. Că nici Primăria nu
poate să ne spună, nici Ministerul Dezvoltării Regionale exact. De aceea este un
buget estimat.”
 Paul  Voicu:  „Domnul  Zahan!  Vorbiţi  foarte  bine  tehnic  dar  vorbiţi
alambicat!  Vă rog să mă iertaţi  că îmi permit  să vă spun lucrul  acesta dar  să
simplificăm lucrurile! În toate documentele de licitaţie care sunt aprobate în cele
şapte consilii  locale printre care şi  noi,  sunt  aprobate  nişte documente pentru
licitaţie şi caiete de sarcini cu nişte costuri în care nu sunt trecute, cum vă spunea
colegul  gratuităţile.  Adică,  economiile  pentru  autobuzele  electrice.  Noi  în
momentul în care le avem, numai atunci putem să spunem firmei viitoare  care va
câştiga licitaţia: le foloseşti, scad cheltuielile!  Poţi face doar aceste trasee cu ele
doar în municipiul Alba Iulia! Nu toată zona Aida! Şi atunci, doar pentru Primăria
noastră vor veni reduceri! Dar până atunci noi nu putem veni cu preţul în buget
estimat că nu le avem.”
 Popescu Antonio Emil: „Nu era vorba de estimat! Efectiv era o curiozitate
de  a  mea  de  unde  vine  această  diferenţă  de  preţ!   Să  presupunem  că  nu
achiziţionăm acesta autobuze electrice. Avem o diferenţă de 4,2 milioane. Şi stau să
mă gândesc ce se întâmplă? Cum se gestionează banii aceştia de la Aida TL?
Practic, per salariat este aceeaşi ...”
 Paul Voicu : „Nu, nu, nu!  De acolo vin diferenţe! Creşterile care sunt cu
inflaţia, salariul minim, combustibil, pe tot ce înseamnă cheltuieli pentru întreţinere
şi exploatare! Ele au fost scrise clar în documentele pe care vi le-am prezentat!”
 Mircea Trifu: „Deci, o concluzie că situaţia este destul de neclară! Şi ca de
fiecare dată, aici în Consiliul local când se discută problema aceasta sunt două
tabere! Unii  care par  a fi  avocaţii  acestei  societăţi  şi  ceilalţi   care încearcă să
combată! De patru ani!”



 Paul Voicu: „Asta este concluzia dumneavoastră!”
 Mircea  Trifu:  „Asta  este  concluzia  mea  şi  vreau  să  fie  menţionată  în
procesul verbal!”
 Paul  Voicu:  „Nu cred  că  dumneavoastră  sunteţi  purtătorul  de  cuvânt  al
Consiliului local! La fiecare proiect după discuţii dumneavoastră trageţi concluzii!”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, atunci supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 13 voturi pentru  Rodica
Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,    Moldovan Angela,  Paul
Voicu,  Pleșa  Gabriel,   Popa  Pavel,  Popescu  Antoniu  Emil,  Popescu  Marius
Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, 3 voturi împotrivă Lazăr Bogdan, Mircea Trifu, Vasile
Crişan şi 3 abţineri    Bucur Dumitru,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian.”

 
 S-a adoptat Hotărârea  381/2019  

 8.  Proiect  de  hotarâre  privind  suplimentarea  contribuţiei  Municipiului
Alba Iulia la AIDA – TL pe anul 2019
 Se  dă  cuvântul  domnului  Călin  Sunzuiană  –  consilier  Compartiment
transport, liberă iniţiativă care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier   Vasile  Crişan  – secretar  comisie  -   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."   
 Călin Sunzuiană: „Este vorba de suplimentarea cu suma de 900 de mii în
completarea sumei de 18204 mii lei aprobată anul trecut pentru anul acesta prin
HCL 505/2018.  E  vorba  de  desfăşurarea  activităţii  şi  a  executării  bugetului
asociaţiei  Aida.  S-a  constatat  faptul  că  contractul  aprobat  nu  acoperă
cheltuielile  de  funcţionare  a  operatorului  de  transport,  motiv  pentru  care  se
solicită suplimentarea acestei sume.”
 Bumbu Nicolae: „Este vorba de aceeaşi sumă de care vorbea dumnealui?”
 Paul Voicu: „Nu e vorba de aceeaşi sumă. Aici vorbim de funcţionarea
asociaţiei pe care am discutat-o în Aida TL  şi toţi care suntem acolo membrii
am hotărât  că o majorăm de la un leu.”
 Călin Sunzuiană: „Nu, nu, nu! Asta e cu suplimentarea contribuţiei.”
 Paul Voicu: „Îmi cer scuze! Nu am fost atent!”
 Vasile Crişan: „Iar revin. Am discutat în comisie ieri  şi am zis să mi se
prezinte cu cât a crescut preţul  la motorină. Şi eu prezint  acte de la societatea
mea şi văd că preţul la motorină  din ianuarie 2019 este aproximativ egal  cu cel
din decembrie 2019.  Dar să nu uităm că în perioada de vară motorina a avut un
preţ de scădere şi  nu de creştere.  În al doilea rând, STP a fost sponsorul la



Festival Apulum de România. Chiar dacă a fost cu 10 lei, am solicitat  să mi se
spună exact cu cât. Nu mi s-a spus nici în zi de azi. Nici pe 2018, nici pe 2019.
Şi atunci, eu am o nelămurire.”
 Andrei Zahan: „Dacă îmi daţi voie să explic. Noi lucrăm după Legea 51,
după Legea 92 şi ordinul 272/2007 al ANRSC  unde chestiunile de care spuneţi
dumneavoastră nu se reflectă în compensaţia pentru serviciul de transport local.
Deci, acea sponsorizare  care se face nu intră în calculul compensaţiei.”
 Vasile Crişan: „Deci, dragul meu! Noi, Consiliul local trebuie să dăm la
asociaţie un profit rezonabil. El cheltuie 22 milioane ca să aibă profit rezonabil
ca să poată sponsoriza.  Ce urmăreşte?”
 Andrei Zahan: „Regulamentul Uniunii Europene 1370 ne obligă  să se
stabilească şi cota de profit rezonabil. Ea a fost votată în vechiul contract şi în
viitorul contract la fel.”
 Vasile Crişan: „Sunt de acord dar să mi se prezinte cu cât a sponsorizat
STP-ul!”
 Paul Voicu: „Cu nici un leu!”
 Vasile Crişan: „Să mi se dea în scris! Vreau scris!”
 Paul Voicu: „Bine! O să dau scris!”
 Vasile Crişan: „Tot acea persoană care vine de la Mihalţ la Alba Iulia şi se
plimbă în Alba Iulia gratis. Acea persoană care vine de la Sebeş la Alba Iulia,
vine la Alba Iulia şi când se urcă în autobuz plăteşte. Oare nu ar trebui şi noi ca
toţi cei care  după ce au ajuns în Alba Iulia de la  Mihalţ să îşi plătească şi el
biletul?  Faceţi un calcul să vedeţi ce sumă ar fi!”
 Andrei  Zahan:  „Îmi  pare  rău  dar  nu aţi  înţeles  acest  aspect.  În  preţul
biletului de la Mihalţ sau din orice zonă tarifară, deci din zonă tarifară 7 poate
să circule în toate zonele tarifare inferioare. Din Alba Iulia nu poate să meargă
la Mihalţ.”

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre.  Cine  este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la
vot,  proiectul   a  fost
votat  cu  14  voturi
pentru   Rodica
Andronescu,   Domuța
Iulius  Viorel,  Hașa
Cătălin,    Lazăr
Bogdan,  Moldovan



Angela,  Paul  Voicu,
Pleșa  Gabriel,   Popa
Pavel,  Popescu
Antoniu Emil, Popescu
Marius Ciprian, Sandu
Cornel  Stelian,  Raul
Sebastian  Tudorașcu,
Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin,
2  voturi  împotrivă,
Mircea  Trifu,  Vasile
Crişan  şi  3  abţineri
Bucur  Dumitru,
Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian.”

 
 S-a  adoptat
Hotărârea  382/2019  

 9. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului
de specialitate  al  Primarului  municipiului  Alba Iulia  şi  al  Serviciului  public
”Administrareapatrimoniului  local”  aflat  în  subordinea  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia
 Se  dă  cuvântul  doamnei  Andreea  Man  –  şef  Birou  resurse  umane,
administrativ care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-
lui  consilier   Vasile
Crişan  –  secretar
comisie -  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  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.”

Andreea Man: „Proiectul supune aprobării dumneavoastră promovarea în
clase şi grade profesionale a opt colegi de-ai noştri personal contractual, cinci
dintre ei făcând parte  din aparatul de specialitate iar trei din Serviciul public
administrarea patrimoniului local, începând cu data de 1 ianuarie 2020.”
 Andrei Barbu: „Vreau să îi spun şi eu la mulţi ani domnului Paul Voicu şi
multă  sănătate.  Eu  apreciez  faptul  că  v-aţi  asumat  să  intraţi  în   gâlceava
oraşului, că nu e uşor. Eu am profitat de faptul că dumneavoastră aţi pus azi pe
ordinea de zi acest proiect pentru că m-am hotărât să încerc  să urmăresc ce
promiteţi şi ce o să faceţi. Cred că PSD-ul mi-a injectat asta când am participat
la o întâlnire cu deputaţii lor  şi am păstrat programul ăla din 2016. Îl păstrez
până anul viitor deşi hârtia  a cam început să se îngălbenească. Proces verbal de
şedinţă din 24 iulie 2017.  Nu vreau să am nici o părere referitor la cheltuielile
legate de creşterea salariilor   ci  la  momentul 2017. Şi mi-a rămas în minte
domnul Primar Mircea Hava  care spunea la un moment dat următorul lucru: Ce
vreau  să  să  spun  este  că  săptămâna  asta  domnul  Nicolaie  Moldovan  -
managerul instituţiei deja a contractat mai multe firme specializate  legat  de
ceea ce înseamnă audit specializat, firme serioase care fac lucrul acesta, că altfel
se văd lucrurile de specialişti din afară şi de asemenea un audit de persoană în
care fiecare angajat al Primăriei va fi supus acestui audit  care va fi făcut verbal,
scris. Ca pe urmă să avem un material pe care să îl vedem şi să vedem ce vom
aproba. Legea spune că la 1 ianuarie 2018  urma să discutăm de încă o reaşezare
a salariilor. M-am uitat şi în ianuarie 2018. Aţi avut şedinţă şi proces verbal în
30 ianuarie  2018 unde s-a  discutat  la  punctul  5   exact  chestiunea  legată  de
salarii. Deci, din punctul meu de vedere s-a promis la un moment dat  că în
această instituţie locală  se va face un audit. Acesta era momentul august 2017.
Suntem  în  decembrie  2019.  Din  punctul  meu  de  vedere,  ca  şi  cetăţean  al
oraşului  a fost o promisiune pe care dumneavoastră aţi făcut-o. Şi îmi pare rău
că trebuie să vă spun. Şi aici poate vă daţi seama că nu am nici un party- pree.
La  momentul  2017,  toţi  consilierii  prezenţi  au  votat  hotărârea.  S-a  aprobat
inclusiv ceea ce zicea domnul Hava. Suntem la acest moment. Eu nu am auzit
de câte ori am venit în această şedinţă sau cercetez şi site-ul Primăriei, şi eu nu
am văzut  niciunde să apară un asemenea audit. Din punctul meu de vedere cred
că era normal, necesar, firesc să existe  un asemenea audit. Să vedem, domnule!
Real! Şi m-am uitat şi eu pe statul de funcţiuni. Şi vin şi vă întreb nişte chestii
care mie mi se par de-a dreptul extraordinare! Domnule, aveţi aici servicii sau
compartimente unde sunt 2, 4, 6, 7 posturi vacante, un post temporar vacant şi



avem un şef serviciu. Acum nu ştiu de când s-au vacantat posturile acestea. Dar
să mă ierte Dumnezeu! Din moment ce există şef de serviciu într-un serviciu cu
5, 6, 7 salariaţi  şi este numai şeful de serviciu activ şi încă un consilier, mi se
pare chestiunea niţel cam ciudată! Ori acolo lucrurile nu funcţionează ori acolo
funcţionează extraordinar de bine şi nu e nevoie! Eu nu vreau să îmi daţi nici un
răspuns! Dumneavoastră în acest moment, azi bănuiesc că sunteţi de acord să
avansaţi nişte salariaţi în grade şi lucrurile sunt ok! Dar mi se pare implicit că
dumneavoastră aprobaţi acest stat de funcţiuni! Nu mi se pare corect din punct
de vedere al contribuabilului ca în doi ani şi jumătate  să promiteţi că faceţi un
audit  şi nu îl faceţi! Şi pentru dumneavoastră ar fi fost extraordinar de bine!  Nu
vreau să comentez ce declară domnul ex primar la momentul respectiv. 
 Şi mai am încă două chestiuni care mi se par pentru mine ca economist ...
Una este extraordinar de interesantă.  Nu ştiu dacă de-adevăratelea în Primărie
avem  Direcţia cheltuieli şi Direcţia venituri.”
 Teofila Ţîr: „Da. „
 Andrei  Barbu:  „Pentru  mine  este  prima  dată  când  întâlnesc  această
titulatură  „direcţia  cheltuieli”.  Mie  mi  se  pare  normal  să  existe  o  direcţie
economică şi sub această direcţie economică  să vină şi veniturile şi cheltuielile.
Pentru că acolo sus în vârful organigramei  respective cineva să judece lucrurile.
Dar îmi dau seama  că sunt extraordinar de importante cheltuielile. 

Şi mai am încă o temă care probabil  are suport legal  dar mie mi se pare
şi  o  spun  franc  nesimţire.  Adică,  să  ţinem blocate  trei  posturi.  Şi  mai  ales
domnul Nicolaie Moldovan, domnul city manager! Domnul, acest cetăţean care
a dorit binele oraşului până la victoria finală, dacă îl dorea atunci rămânea aici.
Dacă s-a dus în altă parte unde e clar că dânsului îi este mai bine, de ce să ţinem
postul  blocat?  Nu  trebuie  să  îmi  răspundeţi!  Pentru  mine  este  o  enigmă!
Temporar vacant de Nicolaie Moldovan. E vacant până dânsul consideră să se
întoarcă! Vă doresc multă sănătate!”
 Paul  Voicu:  „Şi  eu  vă  mulţumesc  pentru  acest  mesaj  şi  pentru  ideile
respective. Pot să vă spun următoarele lucruri care lucrăm aproape zilnic. Vis a
vis de personalul din Primărie. Cum v-am spus şi la începutul şedinţei, în acest
an noi am făcut foarte puţine angajări.  Le puteţi solicita public. O să vi le dăm.
Doar în posturile cheie. Iar în ceea  ce a însemnat partea de colegi care au plecat
din Primărie sau care au rămas la pensie, încă nu am angajat chiar dacă sunt
posturi importante. Director tehnic, director la Căminul pentru bătrâni. Am pus
persoane cu delegare. Le vom scoate anul viitor. În ceea ce priveşte auditul , noi
am bugetat acest segment, mi se pare acum un an şi jumătate. Dar dacă vreţi, le
scot toate informaţiile  şi vi le comunicăm pentru a le da public.  Am bugetat cu
30 mii de euro pe site. Nu s-a prezentat nimeni la licitaţie. Deci, dacă s-au spus
nişte  lucruri,  ele  s-au  şi  făcut!  Din  punct  de  vedere  al  managerului  este
suspendat dar nu este ocupat.  De anul viitor când va fi primar şi managerul  va
fi  angajat  dacă doreşte primarul  pe durata mandatului  primarului.  Aşa spune
noul cod administrativ.”



 Andrei Barbu: „Un mic amendament. Nu primarul vrea! Dacă Consiliul
local din următorul mandat este de acord, poate să aprobe primarului  sau să nu
aprobe! Sper că terminăm cu primarul vrea!”
 Paul Voicu: „Legea spune, domnul Barbu! Am dreptul prin lege! Nu că
vreau eu!”

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre.  Cine  este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la
vot,  proiectul   a  fost
votat  cu  17  voturi
pentru   Rodica
Andronescu,   Domuța
Iulius  Viorel,  Hașa
Cătălin,    Lazăr
Bogdan,  Moldovan
Angela,  Paul  Voicu,
Pleșa  Gabriel,   Popa
Pavel,  Popescu
Antoniu Emil, Popescu
Marius Ciprian, Sandu
Cornel  Stelian,  Raul
Sebastian  Tudorașcu,
Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin,
Vasile  Crişan,   Bucur
Dumitru,   Bunea Ioan
Iulian  şi  2  abţineri
Bumbu  Nicolae,
Mircea Trifu.”

 
 S-a  adoptat
Hotărârea  383/2019  

 10.  Proiect  de  hotarâre  privind  modificarea  statului  de  funcţii  al
Caminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local
al municipiului Alba Iulia, urmare promovarii în grad profesional
 Se dă cuvântul domnului Pleşa Gabriel - viceprimar care prezintă proiectul



de hotărâre precum și raportul de specialitate. 
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier   Vasile  Crişan  – secretar  comisie  -   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  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.”  

 Pleşa  Gabriel:
„Acelaşi lucru. Concurs
în  patru  decembrie.
Promovare pe funcţie.”
 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre.  Cine  este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la
vot,  proiectul   a  fost
votat  cu  19  voturi
pentru   Rodica
Andronescu,   Domuța
Iulius  Viorel,  Hașa
Cătălin,    Lazăr
Bogdan,  Moldovan
Angela,  Paul  Voicu,
Pleșa  Gabriel,   Popa
Pavel,  Popescu
Antoniu Emil, Popescu
Marius Ciprian, Sandu



Cornel  Stelian,  Raul
Sebastian  Tudorașcu,
Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin,
Vasile  Crişan,   Bucur
Dumitru,   Bunea Ioan
Iulian, Bumbu Nicolae,
Mircea Trifu.”

 
 S-a  adoptat
Hotărârea  384/2019  
 

 11.  Proiect  de  hotarâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-
economice,  faza  SF pentru  obiectivul  de  investi?ii  ”Extindere  reţele  de  apa
potabila şi canalizare menajera pe strazile : Baba Novac, Nicolae Linca, Iancu
Jianu,  Sergiu  Celibidache,  David  Prodan,  Constantin  Galeriu,  Spiru  Haret,
Basmului”
  Se dă cuvântul doamnei Magdalena Oargă  – director tehnic care prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier   Vasile  Crişan  – secretar  comisie  -   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  Paul
Voicu  –  preşedinte
comisie -  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.
      Paul  Voicu:
“Comisia  a  avizat
favorabil  acest  proiect
de hotărâre și nu avem



obiecțiuni  în  privința
adoptării acestuia.”
 Se  dă  cuvântul
d-lui  consilier  Pleşa
Gabriel  –  preşedinte
comisie - care prezintă
raportul de avizare din
partea Comisiei pentru
administrarea
domeniului  public  şi
privat, agricultură. 

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

 Magdalena  Oargă:  „Supunem  aprobării  dumneavoastră  aprobarea
indicatorilor tehnico – economici, valoarea totală a investiţiei  fiind de 4667680
lei inclusiv TVA din care construcţii montaj 4090156 lei plus TVA. Durata de
realizare a investiţiei este de 66 de luni. Finanţarea se va face din bugetul local
cât şi din fondul de dezvoltare ID.”
 Mircea Trifu: „Am o singură întrebare. Asta datorită faptului  că am văzut
în presă nişte materiale referitoare la acest proiect cum că se vor face, se vor
extinde. Şi aş vrea să ni se precizeze de domnul Primar sau cei de la investiţii
care este perspectiva reală şi clară  de unde o să fie şi când  aceşti bani ca să fie
realizate aceste lucrări.”
 Paul Voicu: „O să vă prezentăm curând când discutăm bugetul pe 2020
planşe  concrete  cu  ID-ul  pe  2019  realizat  şi  cu  ID-ul  pe  2020.  O  să  vă
prezentăm proiecte  care  deja  sunt  autorizate  în  Primărie  şi  proiecte  la  Apa
CTTA pe care le vom bugeta şi  din consiliul local.  Toate aceste lucrări o să
înceapă cât de curând. Câteva proiecte pe care avem autorizaţie  o să înceapă în
primăvară sau în vară. Ele vor fi executate anul acesta. Maxim 60 de luni. Le
veţi aproba dumneavoastră în Consiliul local.”
 Mircea Trifu: „Întrebarea mea era foarte clară. Şi i-am mulţumit  că în
sfârşit după un an primim acest deviz. Avem o sumă de 4 milioane 660. De unde
veţi lua aceşti bani, câţi de la Primărie şi câţi din fondul de dezvoltare?”
 Paul Voicu: „Nu pot să vă spun acum. Când discutăm bugetul. Nu avem
buget pe 2020.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, atunci supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 19 voturi pentru  Rodica
Andronescu,  Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin,   Lazăr Bogdan, Moldovan



Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,  Popa Pavel, Popescu Antoniu Emil, Popescu
Marius  Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius
Adrian Costinaş,  Pocol Dorin,   Vasile Crişan,  Bucur Dumitru,   Bunea Ioan
Iulian, Bumbu Nicolae, Mircea Trifu.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  385/2019  

 12. Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la
Contractul de delegare prin concesionare a Serviciului de iluminat public din
municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012

   Se  dă  cuvântul
domnului  Armean
Gabriel  – Şef Serviciu
administrare drumuri şi
reţele  care  prezintă
proiectul  de  hotărâre
precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-
lui  consilier   Vasile
Crişan  –  secretar
comisie -  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   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.”

 Gabriel  Armean:  „Prin  HCL 286/2019  au  fost  aprobaţi  indicatorii  de
investiţii  pentru reţeaua  de iluminat  pe care  o creăm în paralel  cu Electrica
pentru  înlocuirea  reţelei  clasice.  Şi  pentru realizarea  lor  trebuie  să  avem un
contractîncheiat cu Flash  astfel încât să putem să  decontăm lucrările pe care le
fac în paralel cu constructorul.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, atunci supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 19 voturi pentru  Rodica
Andronescu,  Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin,   Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,  Popa Pavel, Popescu Antoniu Emil, Popescu
Marius  Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius
Adrian Costinaş,  Pocol Dorin,   Vasile Crişan,  Bucur Dumitru,   Bunea Ioan
Iulian, Bumbu Nicolae, Mircea Trifu.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  386/2019  

 13.  Proiect  de  hotarâre  privind  majorarea  preţurilor  şi  tarifelor  la
Contractul de delegare prin concesionare a Serviciului de iluminat public din
Municipiul Alba Iulia

 Se  dă  cuvântul
domnului  Armean
Gabriel  – Şef Serviciu
administrare drumuri şi
reţele  care  prezintă
proiectul  de  hotărâre
precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-
lui  consilier   Vasile
Crişan  –  secretar



comisie -  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."
 Armean  Gabriel:
„La solicitarea celor de
la Flash am procedat la
actualizarea  preţurilor
prin creştere  din cauza
creşterii  salariului
pentru partea de operare
la  care  se  adaugă
inflaţia corespunzătoare
din 2018 până în 2019.”
 Mircea  Trifu:
„Nu  mi-e  clar.  Până
acum pe lunile  acestea
nu a fost o problemă cu
salariul şi acum dintr-o
dată este?”
 Gabriel  Armean:
„În  2018  au  fost
actualizate  preţurile.  Şi
imediat după ordonanţa
114 nu s-a solicitat. S-a
lucrat  cel  puţin  6  –  7
luni pe preţurile vechi.”
 Pleşa  Gabriel:
„Doar  acum  le-au
cerut.”

 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, atunci supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”



 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 18 voturi pentru  Rodica
Andronescu,  Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin,   Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,  Popa Pavel, Popescu Antoniu Emil, Popescu
Marius  Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius
Adrian Costinaş,  Pocol Dorin,   Bucur Dumitru,   Bunea Ioan Iulian, Bumbu
Nicolae, Mircea Trifu şi o abţinere Vasile Crişan.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  387/2019  

Doamna Rodica Andronescu nu participă la vot la proiectul nr. 14 şi nr.
15.

 14. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului ”Construire, dotare
şi  operaţionalizare  complex  multifuncţional  –  activitaţi  educative,  culturale,
recreative,  social  culturale”,  cod  SMIS  129287  şi  a  cheltuielilor  legate  de
proiect

 Se  dă  cuvântul
doamnei Maria Seeman
–  manager  public  care
prezintă  proiectul  de
hotărâre  precum  și
raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-
lui  consilier   Vasile
Crişan  –  secretar
comisie -  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   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.”

 Maria  Seeman:  „Este  vorba de acea construcţie  care  este  realizată în
comunitatea marginalizată  Lumea Nouă  pe Marcus Aurelius. Documentaţia
tehnico-economică  şi indicatorii au fost aprobaţi prin HCL nr. 442/2018 iar prin
acest proiect aprobăm efectiv  participarea noastră în programul de finanţare.
Având  în  vedere  că  indicatorii  au  foat  aprobaţi  în  2018,  vă  supun  atenţiei
valoarea totală a proiectului 11959306,15 lei reprezentând cheltuieli eligibile în
proiect iar 61% ar fi în prezent contribuţia noastră proprie la proiect. Vreau să
menţionez faptul că  printr-o comunicare ADR Centru s-a convenit faptul că
acea supracontractare de 200 la sută  anunţată iniţial să revină în discuţie.”
 Mircea Trifu: „O întrebare. Cei 500 mii lei care au fost prinşi la începutul
anului pe buget, bănuiesc că nu s-au consumat?”
 Maria Seeman: „Nu s-au cheltuit!”
 Mircea Trifu: „Nici nu ştiu ce repercursiuni ar avea  să nu votăm acest
proiect.  Consider în continuare ca şi  atunci că nu este oportun pentru oraşul
nostru  din  foarte  multe  motive   şi  este  extraordinar  de  costisitor.  În  zona
respectivă  se poate vedea că nu există suficiente locuri de parcare în momentul
de faţă. Locaţia respectivă este aproape imposibil de accesat. Ar trebui făcute
foarte multe lucruri pe acolo din punct de vedere urbanistic. Suma aceasta de
500 mii mi-a atras atenţia de la început. 500 mii pentru un proiect  când ştiu ce
valori sunt la proiectarea de blocuri,  de construcţii de alte dimensiuni. Nu cred
că ar trebui mers mai departe cu acest proiect.”
 Maria Seeman: „În articolele de la 1 la 7 este menţionat codul smis greşit.
În titlu este scris corect.”



 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, atunci supun la vot
proiectul de hotărâre cu menţiunea făcută de doamna Maria Seeman. Cine este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 17 voturi pentru   Domuța
Iulius Viorel,  Hașa  Cătălin,    Lazăr  Bogdan,  Moldovan Angela,  Paul  Voicu,
Pleșa Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu Emil,  Popescu Marius Ciprian,
Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian  Costinaş,
Pocol Dorin,    Bucur Dumitru,    Bunea Ioan Iulian,  Bumbu Nicolae,  Vasile
Crişan şi o abţinere Mircea Trifu.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  388/2019  

 15. Proiect de hotarâre privind însuşirea şi aprobarea Planului de Acţiune
pentru Energie Durabila şi Clima (PAEDC 2030) al Municipiului Alba Iulia
 Se  dă cuvântul  doamnei  Maria  Seeman –  manager  public  care  prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier   Vasile  Crişan  – secretar  comisie  -   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."  
 Maria Seeman: „Prin Hotărârea 260/2017 s-a aprobat  strategia integrată
de dezvoltare a municipiului Alba Iulia pentru perioada 2014 – 2023. O serie de
proiecte  incluse  în  aceste  strategii   vizează  inclusiv   eficienţa  energetică  în
anumite domenii şi sectoare unde avem consum de energie. Din 2008 Comisia
Europeană  a  iniţiat  o  convenţie  a  primarilor   unde  a  reunit  peste  7000  de
autorităţi locale din 57 de ţări. Municipiul Alba Iulia face parte  din această
comunitate  care  şi-a  asumat   angajamentul  începând  cu  2010  de  a  reduce
emisiile de CO2 cu 24% până în 2020. În momentul de faţă supunem aprobării
însuşirea unui plan de acţiune reactualizat pentru energie durabilă şi climă cu
normele de realizare până în 2030. Îl avem aici prezent pe domnul Andronescu
de la Aleea.”

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre  ?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la
vot,  proiectul   a  fost
votat  cu  18  voturi



pentru   Domuța Iulius
Viorel,  Hașa  Cătălin,
Lazăr  Bogdan,
Moldovan  Angela,
Paul  Voicu,  Pleșa
Gabriel,   Popa  Pavel,
Popescu Antoniu Emil,
Popescu  Marius
Ciprian,  Sandu Cornel
Stelian, Raul Sebastian
Tudorașcu,   Marius
Adrian  Costinaş,
Pocol  Dorin,    Bucur
Dumitru,   Bunea Ioan
Iulian, Bumbu Nicolae,
Mircea  Trifu,   Vasile
Crişan.”

 
 S-a  adoptat
Hotărârea  389/2019  

 16.  Proiect  de  hotarâre  privind  modificarea  Hotarârii  nr.  250/2016  a
Consiliului local
 Se  dă cuvântul  doamnei  Maria  Seeman –  manager  public  care  prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier   Vasile  Crişan  – secretar  comisie  -   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  parţial favorabil acest proiect de hotărâre."

 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   nefavorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Maria Seeman: „Acest proiect Termos  vizează tot eficienţa energetică. A
fost aprobat în 2016. Împreună cu partenerii din Marea Britanie am realizat un
instrument de măsurare a eficienţei energetice în mai multe clădiri din Alba Iulia.
Şi tot împreună cu Aleea avem ca studiu de caz Liceul HCC. În acest proiect am
probat iniţial o perioadă de implementare de 37 de luni şi printr-un act adiţional
semnat de partenerul lider din Marea Britanie acest contract de finanţare a fost



prelungit cu până la 45 de luni, respectiv până în 30 iunie 2020. Acest proiect
supune  aprobării  prelungirea  perioadei  de  implementare.  Din  punct  de  vedere
juridic suntem acoperiţi  de acel  act adiţional semnat de Comisia Europeană şi
partenerul  lider.  Dorim  doar  să  supunem  atenţiei  dumneavoastră  prelungirea
acestui proiect şi în cadrul Consiliului local.”
 Mircea Trifu: „Cred că există un aviz negativ, nu?”
 Maria Seeman: „Din partea comisiei juridice într-adevăr.”
 Mircea Trifu: „Şi despre asta aş fi vrut să vorbesc dacă aş fi fost jurist. La
rugămintea mea nu aţi fost de acord să fac parte din comisia de urbanism unde
meseria m-ar fi recomandat. Dar asta e situaţia. O să încerc să vă explic din punct
de vedere juridic. Sper că mai bine să o facă domnul Popescu.”
 Popescu Antoniu Emil: „Vă rog, vă rog!”

Mircea  Trifu:  „Eu  aş  vrea  să  îi  mulţumesc  în  primul  rând  domnului
Alexandru Cristoreanu  care publică nişte investigaţii şi care ne arată cumva că
convingerea mea de acum câţiva ani cum că aceste proiecte nu au nici un rezultat
înafară de faptul că nişte oameni beneficiază de nişte fonduri folosind Primăria. Nu
mă ascund să spun lucrul acesta. Vă spun sincer. Am participat şi eu la un proiect,
nu ca să dau examen şi să obţin o diplomă chiar aici în sala aceasta. Domnule, eu
vă spun numai atât. Mie, personal,  mi s-a spus să semnez că am participat şi ieri!
Mie care ... M-am şi mirat cum naiba când şti că eu sunt un tip care îţi spun de la
început pentru ce am venit aici! Dar în fine! Asta aşa rămâne aici între noi că ... Vă
promit că rămâne între noi! Pe cuvântul meu de onoare! Eu nu pot să înţeleg! Vine
domnul Consilier Popescu şi explică din punct de vedere juridic în comisie că nu
există argumente de oportunitate, că astea le-a menţionat eu înainte  ci din cauză că
nu se poate prelungi acel contract. Şi dumneavoastră cu toate astea aţi insistat  şi
acolo în comisie şi şi aici că din punct de vedere juridic, da, domnule! Există!Pe
cuvântul meu! Nu înţeleg! Doamna jurist aici de faţă dacă o întreb  o să spună că
dânsa nu a studiat şi  atunci noi, consilierii locali cum am putea avea o opinie din
punct de vedere juridic să ştim ce facem?”

Georgeta Rânghet: „Domnul Trifu! Domnul secretar avizează de legalitate!”
 Mircea Trifu: „Mă uit acum la domnul secretar! No spuneţi dumneavoastră
cum să procedăm?”
 Marcel Jeler: „O întrebăm încă odată pe colega şi o să vă explice din nou!”
 Mircea Trifu: „Eu l-aş ruga pe domnul Popescu  să ne prezinte argumentele
care au stat la baza acestui aviz negativ.”
 Popescu Antonio Emil: „Considerentul pentru care a primit aviz nefavorabil
în această comisie este că perioada de implementare a expirat în octombrie sau
noiembrie 2019. Şi pe acest principiu am zis că nu se poate să se prelungească în
condiţiile în care contractul a fost deja expirat. Eu îmi menţin şi în prezent acest
punct de vedere. Dar unde sunt doi jurişti, sunt trei păreri!”
 Maria  Seeman:  „Dacă  îmi  permiteţi.  Contractul  de  finanţare  acoperă
inclusiv perioada noiembrie, decembrie. Contractul de finanţare a fost semnat de
partenerul lider din Marea Britanie şi Comisia Europeană. Noi suntem parteneri în



cadrul  acestui  consorţiu şi  prin hotărârea pe care sper să  o adoptaţi  azi  să  ne
aliniem la durata nouă de implementare agreată de finanţator şi partenerul lider.”
 Pocol Dorin: „Adică, ei au prelungit perioada de implementare?”
 Maria Seeman: „Da.  A fost prelungită perioada. Noi doar ne aliniem la noua
perioadă.”
 Lazăr Bogdan: „Când au făcut modificarea? Anul acesta?”
 Maria Seeman: „În august. În acest an.”
 Popescu Marius Ciprian: „Şi de ce nu aţi venit până acum?”
 Lazăr Bogdan: „ Facem şedinţă de îndată când sunt chestii apăsătoare!”
 Maria Seeman: „Doar aliniem noile cifre la actul adiţional până în 2020!”
 Lazăr Bogdan: „Ne aliniem, ne aliniem! Dar nu suntem foarte juridic!”
 Maria Seeman: „Noi nu prelungim ceva. Pur şi simplu aliniem perioada de
implementare la noua perioadă!”
 Lazăr Bogdan: „Asta am înţeles-o! Noi discutăm că din punct de vedere
juridic nu este foarte ok! Asta e toată discuţia! Că după aia ne trezim cu tot felul de
surprize pe care ar trebui să ni le asumăm  toţi consilierii! Că votăm!”
 Maria  Seeman:  „Mai  mult  decât  atât,  Comisia  Europeană  nu  impune
supunerea spre vor a proiectelor  care vizează implementarea unui proiect.”
 Lazăr Bogdan: „Şi atunci de ce l-aţi pus?”
 Maria Seeman: „Tocmai pentru transparenţă!”
 Lazăr Bogdan: „Transparenţă dar nu e în regulă transparenţa! Adică, să ni le
asumăm noi în Consiliul local! Din discuţiile din comisia juridică nu e  ...”
 Maria Seeman: „Raportul de specialitate este asumat. Este semnătura mea.”

Sandu  Cornel  Stelian:  „Aici  sunt  două  aspecte.  Dacă  nu  ai  reuşit  să
implementezi la termen un proiect, ce faci cu el? Îl opreşti? Logica spune că nu. Îl
prelungim că trebuie să îl termini. Pe de altă parte  compartimentul dumneavoastră
cred  că  a  făcut  o  greşeală  pe  care  trebuie  să  şi-o  asume.  Dacă  era  vorba  de
prelungit, în mod normal  trebuia să veniţi înainte de a expira, pentru cî dacă nu s-
ar putea să existe repercursiuni.”
 Maria  Seeman:  „Liderul  are  responsabilitatea  ca  toţi  partenerii  să  facă
prelungirea.”
 Sandu Cornel Stelian: „Aici e o problemă!”
 Maria Seeman: „S-ar prelungi cu opt luni. Şi contractul de finanţare acoperă
toată perioada.”
 Rodica Andronescu: „Cred că suntem aici într-un cerc vicios.”
 Pleşa Gabriel: „Credeţi că este o problemă de legalitate în Prefectură?”
 Lazăr  Bogdan:  „Noi  am  spus  din  punct  de  vedere  juridic  şi  am  dat
nefavorabil.”
 Marcel Jeler: „Eu cred că omisiunea nu e atât de mare ca să nu puteţi fi de
acord cu prelungirea.”

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu



sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre  ?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la
vot,  proiectul   a  fost
votat  cu  12  voturi
pentru   Rodica
Andronescu,   Domuța
Iulius  Viorel,  Hașa
Cătălin,     Moldovan
Angela,  Paul  Voicu,
Pleșa  Gabriel,   Popa
Pavel,    Sandu Cornel
Stelian, Raul Sebastian
Tudorașcu,   Marius
Adrian  Costinaş,
Pocol Dorin,     Bunea
Ioan Iulian,    3 voturi
împotrivă  Lazăr
Bogdan,  Mircea  Trifu,
Popescu Antoniu Emil
şi  4  abţineri  Bucur
Dumitru,  Bumbu
Nicolae,  Vasile Crişan,
Popescu  Marius
Ciprian.”

 
 S-a  adoptat
Hotărârea  390/2019  

 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Mircea Trifu.

 17. Proiect de hotarâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul
proiectului  ”Personaje  antice  în  dialoguri  virtuale  cu  vizitatorii  Muzeului
Principia”

 Se  dă  cuvântul
doamnei  Nicolae  Neag
–  expert  local  care
prezintă  proiectul  de
hotărâre  precum  și
raportul de specialitate.



 Se dă cuvântul d-
lui  consilier   Vasile
Crişan  –  secretar
comisie -  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.
 Nicolae Neag: „Este un proiect inovativ. Este pentru pionierat pentru Alba
Iulia. Scopul  proiectului este de a creşte interesul localnicilor şi turiştilor pentru
muzeu dar şi pentru Piaţa Cetăţii. Dintre componentele esenţiale ale acestui sistem
aş aminti doar camerele care vor detecta mişcările  vizitatorilor de îndată ce se
apropie de Principia. Durata proiectului  este de 10 luni.”  

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre.  Cine  este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”

 ”Fiind supus la vot,  proiectul  a fost votat  cu 17 voturi pentru  Rodica
Andronescu,  Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,   Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,  Popa Pavel, Popescu Antoniu Emil, Popescu
Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu,  Marius Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin,   Bucur Dumitru,   Bunea Ioan Iulian, Bumbu Nicolae,  şi o
abţinere Vasile Crişan.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  391/2019  
  
 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Mircea Trifu.

  18.  Proiect  de  hotarâre  privind  modificarea  Hotarârii  nr.  294/2016  a
Consiliului local
  Se  dă cuvântul  doamnei  Maria  Seeman –  manager  public  care  prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier   Vasile  Crişan  – secretar  comisie  -   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  parţial favorabil acest proiect de hotărâre."
 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   nefavorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Maria Seeman: „La comisia juridică am primit recomandarea referitoare
la proiectul respectiv în sensul corectării erorii materiale, respectiv modificarea
articolului 3 care iniţial prevedea 36 de luni la 48 de luni. Avizul a fost favorabil
cu condiţii.”
 Lazăr Bogdan: „Eu nu cred! Cred că a fost nefavorabil!”
 Popescu  Antonio  Emil:  „Nefavorabil.  Am solicitat  pentru  a  nu  exista
probleme în implementarea acestui proiect, sugestia mea a fost ca să se regleze
o astfel de situaţie şi să se modifice ca fiind eroare materială hotărârea din 2016,
în sensul  de a  corecta   sub aspectul  perioadei  de la 36 la 48 luni.  A fost  o
sugestie.”
 Lazăr Bogdan: „ Ceilalţi consilieri care am votat nefavorabil am luat act
de sugestia domnului consilier  dar ni s-a părut că din moment ce nu îndepliniţi
toate condiţiile azi să dăm nefavorabil.”
 Bumbu Nicolae: „Faceţi amendament?”
 Lazăr Bogdan: „Sau o condiţie.”
 Popescu Antoniu Emil: „Este o eroare materială din HCL 294/2016.”
 Marcel Jeler: „Propuneţi încă un articol de îndreptare a erorii materiale.”

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre  cu
amendamentul  de
îndreptare  a  erorii
materiale  cu privire  la
perioadă.  Cine  este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul  cu amendamentul a fost votat  cu 17
voturi  pentru   Rodica  Andronescu,   Domuța  Iulius  Viorel,  Hașa
Cătălin,    Lazăr  Bogdan,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,  Pleșa
Gabriel,   Popa  Pavel,  Popescu  Antoniu  Emil,  Popescu  Marius
Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu,  Marius



Adrian Costinaş,  Pocol Dorin,   Bucur Dumitru,   Bunea Ioan Iulian,
Bumbu Nicolae  şi 2 abţineri Vasile Crişan, Mircea Trifu.”

 
 S-a  adoptat
Hotărârea  392/2019 
 

 19. Proiect de hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii a Direcţiei de Asistenţa sociala din subordinea Consiliului local

 Se  dă  cuvântul
doamnei  Delia
Cristescu  –  director
Direcţia  de  Asistenţă
Socială   care  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.”

 Se dă cuvântul d-lui consilier Angela Moldovan  - secretar comisie - 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.
 Moldovan Angela: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Delia Cristescu: „Este vorba de schimbarea organigramei doar pentru că
se schimbă  denumirea unui centru ca urmare a modificării legii. E un serviciu
licenţiat.”

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre.  Cine  este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru  Rodica
Andronescu,  Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin,   Lazăr Bogdan,
Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,  Popa Pavel, Popescu
Antoniu Emil, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Raul
Sebastian Tudorașcu,  Marius Adrian Costinaş,  Pocol Dorin,   Bucur
Dumitru,    Bunea  Ioan Iulian,  Bumbu Nicolae,    Vasile  Crişan,
Mircea Trifu.”

 
 S-a  adoptat
Hotărârea  393/2019 

 20.  Proiect  de  hotarâre  privind stabilirea  numarului  de  posturi,  pentru
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020

 Se  dă  cuvântul
doamnei  Delia
Cristescu  –  director
Direcţia  de  Asistenţă
Socială   care  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.”

 Se dă cuvântul d-lui consilier Angela Moldovan  - secretar comisie - 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.
 Moldovan Angela: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Delia Cristescu: „Nu am schimbat acel număr după cum vedeţi. E acelaşi
număr.  Nu  l-am  mărit.  Ne  ducem  pe  acelaşi  număr  care  s-a  dovedit  a  fi
suficient.”
 Mircea Trifu: „De ce proiectul cu cei 100 de lei care se dădeau pentru
oamenii necăjiţi l-aţi scos?”
 Delia Cristescu: „Nu l-am scos! L-am înlocuit cu un proiect  mult  mai
interesant. Şi nu sunt oameni necăjiţi.”
 Mircea Trifu: „Cu pensie de 1000 de lei sunt oameni necăjiţi!

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre.  Cine  este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru  Rodica
Andronescu,  Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin,   Lazăr Bogdan,
Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,  Popa Pavel, Popescu
Antoniu Emil, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Raul
Sebastian Tudorașcu,  Marius Adrian Costinaş,  Pocol Dorin,   Bucur



Dumitru,    Bunea  Ioan Iulian,  Bumbu Nicolae,    Vasile  Crişan,
Mircea Trifu.”

 
 S-a  adoptat
Hotărârea  394/2019 

 21. Proiect de hotarâre privind reactualizarea Registrului local al spatiilor
verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia
 Se  dă  cuvântul  doamnei  Ileana  Krisbai  –  şef  Serviciu  administrarea
activităţilor  domeniului  public  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum şi
raportul de specialitate.

 Se  dă  cuvântul
d-lui  consilier  Pleşa
Gabriel  –  preşedinte
comisie - care prezintă
raportul de avizare din
partea Comisiei pentru
administrarea
domeniului  public  şi
privat, agricultură. 

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

 Ilean Krisbai: „Este reactualizarea registrului zonelor verzi. În comisia de
ieri am primit aviz favorabil. Am luat în discuţie alte trei solicitări de la cetîţeni
care au venit ulterior.  Am prezentat în comisie. Cred că am lămurit  şi problema
aici pentru ... V-am explicat pe ce suprafaţă mergem. Eu nu am cum să mă refer
decât la o suprafaţă  pe care o avem în registrul zonelor verzi.  Deci, făcând
reactualizarea la  acest  registru,  mă refer  la  porţiunea care  există  în registru.
Ceea ce este pe lângă registru, nu am ce să modific la ea.”
 Pleşa  Gabriel:  „Era  vorba  de  proprietatea  CFR-ului.  Acolo  au  fost  2
voturi pentru, două voturi împotrivă.”
 Ileana  Krisbai:  „Pe  urmă  au  venit  nişte  solicitări  de  la  nişte  oameni.
Bărbuleţiu Mihaela de pe Ferdinand, nr. 1. Doamna cere acces în curtea dânsei
de pe Ferdinand. E o suprafaţă mai mică de 24 de metri. Deci, pentru creare
acces de a intra în curte. Este proprietate şi nu are acces.
 Încă  o  solicitare  tot  printr-un PUD aprobat.  Este  o  zonă de  pe  strada
Cloşca. Extindere şi realizare acces strada Cloşca, nr. 6. Există PUD aprobat.



Am verificat.
 Şi a treia solicitare vine de pe Livezii o zonă la o societate – Mihnea SRL
care se angajează să realizeze o terasă verde.”
 Vasile Crişan: „Am o nelămurire care nu poate să îmi iasă din minte. În
sectorul 22 în zona cimitirului municipal situat pe Bulevardul Încoronării s-a
elaborat documentaţie de urbanism PUD extindere şi reglementare zonă servicii
pentru cimitirul  municipal,  solicitant  Municipiul  Alba  Iulia.  Printre  altele  se
intenţionează construcţia unei săli  multifuncţionale. Pentru crearea parcării şi
accesului  la sala respectivă a fost  diminuată  suprafaţa  scuarului  16 şi  27 cu
aproximativ 921 mp. Eu am zis că CFR-ul are cum a mers  linia ferată de la
gară spre centru. Îmi arată că CFR-ul are acolo un pătrăţel  în centru lor.”
 Ileana Krisbai: „Domnul Crişan: „M-aţi rugat ieri să mă informez ce are
CFR-ul, ce are Haneş. Dar ...”
 Vasile Crişan: „Mai este un dar. Aţi pomenit acum de o situaţie. Aduceţi-
vă  aminte  de  strada  Alesandria  nr.  7,  tot  aşa  cu  un  acces.  Şi  mai  departe.
Bulevardul Revoluţiei care vine de la Lidl spre Fortuna am avut un proiect că
două familii care au mutat locul lor de proprietate cu doi metri în trotuar. Deci,
vine gardul la prima familie, intră doi metri în trotuar două familii, după care se
retrage şi continuă până în Lalelelor. A fost un proiect. S-a zis ca să se vândă. Şi
atunci când am pus problema în comisia de licitaţie s-a retras şi de vreun an şi
jumătate – doi nu mai zice nimeni nimic. Deci, în anumite situaţii urgent, în
unele nu. Drept pentru care eu nu pot să fiu de acord.”
 Paul Voicu: „Avem o preşedintă de şedinţă. Este totuşi o doamnă! Aveţi o
roată ca la piaţă! Să ne respectăm un pic!”
 Mircea Trifu: „Vă spun un lucru, domnul primar, că nu mă pot abţine  din
respect pentru doamnele care sunt aici.  Am asistat aici înaintea şedinţei la o
scenă făcută de unul dintre  angajaţii din Primărie. Dacă eu aş reproduce ce s-a
spus aici faţă de doamna Delia! Mie nu mi-a venit să cred.”
 Paul Voicu: „Eu nu ştiu. Spuneţi să băgăm în comisia de disciplină.”
 Mircea Trifu: „Lipsa de respect faţă de doamne a fost cultivată mulţi ani
în primărie!”

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre.  Cine  este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru  Rodica
Andronescu,  Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin,   Lazăr Bogdan,
Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,  Popa Pavel, Popescu
Antoniu Emil, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Raul



Sebastian Tudorașcu,  Marius Adrian Costinaş,  Pocol Dorin, Bunea
Ioan Iulian,   Mircea Trifu şi  3 abţineri  Bumbu Nicolae,    Vasile
Crişan,  Bucur Dumitru.”

 
 S-a  adoptat
Hotărârea  395/2019 

 22.  Proiect  de  hotarâre  privind modificarea  tarifelor  pentru  activitaţile
serviciului  de  salubrizare,  respectiv  colectarea,  transportul  şi  depozitarea
deşeurilor municipale nesortate din aria administrativ teritoriala a Municipiului
Alba Iulia,  ca urmare a majorarii  taxei pe economia circulara începând cu 1
ianuarie 2020
 Se  dă  cuvântul  domnului  Mircea  Petrică  –  inspector  Serviciul
administrarea activităţilor domeniului public care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier   Vasile  Crişan  – secretar  comisie  -   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  parţial favorabil acest proiect de hotărâre.“
 Mircea Petric: „Este vorba de punerea în aplicare a prevederilor ordonanţei
de urgenţă a gunernului nr. 196/2005 respectiv taxa de 80 de lei  care se va impune
de la 1 ianuarie 2020.”

Bumbu Nicolae: „Deci, preţul creşte de la 50 la 80?”
 Paul  Voicu:  „Eu  am  ridicat  mâna.  Dragii  mei!  Nu  executivul  şi  nu
dumneavoastră le măriţi preţul la acest serviciu. Preţul îl măreşte o lege care a fost
suspendată  în aplicare. Mult timp nici cei 30 de lei pe tonă nu i-am aplicat  că au
fost suspendaţi. I-am aplicat de la 1 ianuarie. Acum la 1 ianuarie trebuie aplicată şi
cealaltă prevedere de creştere. Deci, nu dumneavoastră scumpiţi preţul!  Aici avem
o lege care începând cu 1 ianuarie trebuie aplicată! Asta e!”
 Mircea Petric: „Taxa pe economia  circulară se aplică  operatorului care face
depozitarea finală.Adică, gunoiul din Alba Iulia pleacă într-un depozit  care de fapt
depozitul plăteşte cei 80 de lei dar care se răsfrânge prin operator până la utilizator.
Vă rog să citiţi legislaţia! Ieri am alocat trei ore  ca să justific că operatorul pe care
îl avem nu modifică tariful pe care îl practică în municipiul Alba Iulia.”
 Vasile Crişan: „Ce se întâmplă dacă nu votăm? Eu voi vota împotrivă şi voi
suporta consecinţele!”
 Lazăr Bogdan: „O scurtă întrebare. Dumneavoastră spuneţi  că operatorul nu
îşi modifică preţul dar că depozitul  şi locul de depozitare au ridicat preţurile şi



drept  şi prin urmare se răsfrânge până la cetăţeanul de rând?”
 Mircea Petric: „Corect!”

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre.  Cine  este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru  Rodica
Andronescu,  Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Bucur Dumitru,
Lazăr Bogdan, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,  Popa
Pavel,  Popescu  Antoniu  Emil,  Popescu  Marius  Ciprian,  Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu,  Marius Adrian Costinaş,
Pocol Dorin,  o abţinere Bumbu Nicolae şi 3 voturi împotrivă   Vasile
Crişan, Bunea Ioan Iulian,  Mircea Trifu.”

 
 S-a  adoptat
Hotărârea  396/2019 

 
 23.  Proiect  de
hotarâre  privind
modificarea  tarifelor
pentru  activitaţile
serviciului  de
salubrizare  respectiv
salubrizare  stradala
prevazute în contractul
nr.  95547/2018  ca
urmare  a  majorarii
taxei  pe  economia
circulara începând cu 1
ianuarie 2020

 Se  dă  cuvântul  domnului  Mircea  Petrică  –  inspector  Serviciul
administrarea activităţilor domeniului public care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 
  Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 



 Se dă cuvântul  d-lui  consilier   Vasile  Crişan  – secretar  comisie  -   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  parţial favorabil acest proiect de hotărâre.“

Mircea Petric: „Este aceeaşi speţă. Sunt două tarife care se aplică. Taxa pe
economia circulară respectiv taxa de depozitare finală.”
 Paul Voicu: „Vreau să le aduc aminte unor colegi de aici din Consiliul
local  că nu îşi respectă colegii de partid. Această legislaţie a fost dată de colegii
de partid de ai dumneavoastră de la PSD care au făcut legea. Şi doar noi o
implementăm. Dumneavoastră nu trebuie să vă supăraţi. Dumneavoastră dacă
nu votaţi, nu faceţi ceva împotriva cetăţeanului din municipiul Alba Iulia! Că
oricum gunoiul trebuie să îl ducem undeva! Este o taxă care trebuie plătită! Ori
votaţi ori nu! Intrăm într-un conflict juridic total pe lege! Domnul Crişan, nu
trebuie să vă supăraţi pe mine! Eu vorbesc de o lege votată într-un parlament şi
asumată într-un guvern. Şi banii ăia trebuie să se ducă cu 1 ianuarie  la Fondul
de Mediu!”
 Vasile Crişan: „Eu nu mă supăr pe nimeni! Chiar dacă sunt un păcătos sau
un creştin, chiar dacă cineva mă supără, seara am uitat şi  a doua zi nu sunt
supărat pe nimeni. Şi când am zis că discutăm ca între bărbaţi, am discutat ca
între bărbaţi! Doi! Eu cu ceea ce nu sunt de acord, nu pot vota  chiar dacă nu fac
politica PSD-ului aici! Eu fac politica  mea, a cetăţeanului. Aduceţi-vă aminte
acum  o  săptămână  la  proiectul   acela  primul  lucru   care  l-a  spus  domnul
Tudoraşcu.  Am avut interesul să treacă proiectul. Primul lucru care s-a spus
„fără majorare”. Eu votez împotrivă datorită modului de lucru. Fiţi convins că
dacă proiectul  nu trecea, se schimba  modul  cum s-a pus problema  şi eu votam
pentru! Dar nu în alte situaţii!”
 Bumbu Nicolae: „Şedinţa trecută unde s-a votat proiectul pentru ridicarea
gunoaielor  de  firma  Polaris,  trei  dintre  consilierii  PSD au  fost  de  acord  cu
proiectul respectiv. Am spus şi în şedinţa de comisie că până la urmă nu putem
să votăm împotriva cetăţeanului. Dar nu pentru ridicarea preţului gunoiului! Eu
zic  că  cei  care  au  reprezentat  primăriile  din  ţară  la  şedinţa  respectivă  la
Bucureşti trebuiau să ia atitudine!”
 Paul Voicu: „Noi am trimis adresă scrisă în parlament şi am spus acest
lucru.  Nu dumneavoastră  modificaţi  acum preţul  la  gunoi!  Decât  legea  care
prevede 80 de lei în plus care merge  de la rampă la Fondul de Mediu.”

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre.  Cine  este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”



 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru  Rodica
Andronescu,  Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Bucur Dumitru,
Lazăr Bogdan, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,  Popa
Pavel,  Popescu  Antoniu  Emil,  Popescu  Marius  Ciprian,  Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu,  Marius Adrian Costinaş,
Pocol Dorin, Bumbu Nicolae şi 3 abţineri  Vasile Crişan, Bunea Ioan
Iulian,  Mircea Trifu.”

 
 S-a  adoptat
Hotărârea  397/2019

 24.  Proiect  de
hotarâre  privind
aprobarea
documentaţiei  tehncio-
economice,  faza  SF şi
a indicatorilor tehnico-
economici  pentru
obiectivul  ”Desfiinţare
construcţie  existenta
(Bloc G2) şi construire
parcaj  colectiv  şi
amenajare incinta”
 Se  dă  cuvântul
doamnei  Magdalena
Oargă  care  prezintă
proiectul  precum  şi
raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-
lui  consilier   Vasile
Crişan  –  secretar
comisie -  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.“

Magdalena  Oargă:  „Este  vorba  despre  desfiinţarea  blocului  G2  şi
construirea unei parcări  cu regim de înălţime P + 2.”

Bumbu Nicolae: „Am şi eu o întrebare. Dacă s-au reglementat problemele
cu proprietarii?”
 Magdalena Oargă: „În această documentaţie sunt cuprinse incusiv valorile
pentru expropriere.”
 Pleşa Gabriel: „Doar 24 mai sunt.”

Popescu  Antoniu  Emil:  „Îmi  amintesc  de  acest  proiect.  A  mai  fost
dezbătut în urmă cu vreun an de zile  când a fost aprobat PUZ-ul cu privire la
această  parcare.  Şi  atunci  am ridicat  această  problemă.  Din punctul  meu de
vedere,  în condiţiile în care este nevoie stringentă de parcare în zona respectivă
mi-am exprimat punctul de vedere la acel moment  şi am solicitat să luăm în
considerare foarte serios  să facem o parcare subterană şi o parcare supraterană
cu mai multe etaje.  La acel moment mi s-a răspuns că urmează să se demareze
procedurile  de expropriere. Este o argumentaţie pentru a putea începe această
procedură de expropriere şi că urmează  să luăm în considerare dacă se modifică
acel  PUZ sau  nu  se  modifică  PUZ-ul.  În  momentul  de  faţă  suntem în  faţa
Consiliului local cu acelaşi proiect. Din punctul meu de vedere acest proiect
este prematur introdus în condiţiile în care mi-aş dori să realizăm o dezbatere
reală şi  să  modificăm acel  PUZ să facem o parcare mult  mai  generoasă.  În
definitiv, în oraşul de jos în spate la magazinul Unirea am votat luna trecută un
parcaj având 196 de parcaje într-o zonă indiscutabil mult mai puţin aglomerată
decât  zona  din  Cetate!  Cred  eu  că  este  imperios  necesar  pentru  mobilarea
urbană a oraşului să facem această parcare la dimensiuni care ne permit acest
lucru din punct de vedere tehnic. Efectul unei astfel de parcări este binevenit
pentru oraş.  De exemplu, pe strada Cloşca câte o bandă de mers este ocupată de
maşini. În ideea în care la anul o să apară regulamentul  de parcare prin  care
aceste  persoane  care  parchează   pe  străzile  principale  o  să  fie  obligate  să
plătească un abonament  de 600 de lei. Cred eu că va fi un efort foarte mare
pentru aceşti cetăţeni din zona respectivă. Şi această problemă ar putea fi reglată
prin  acest  parcaj.   Sunt  170  de  locuri  de  parcare  într-o  zonă  extrem  de
aglomerată  în municipiu.  Eu nu înţeleg de ce nu luăm în considerare foarte
serios acest aspect.Ne place sau nu ne place suntem puşi aici  ca să avem puncte
de vedere şi  nu suntem puşi  să ridicăm mâna după dorinţa unuia sau altuia.
Înţeleg aluziile care se fac dar aş vrea  să avem cel puţin decenţa între consilieri
să ne respectăm şi comentariile cred că nu îşi au locul.”
 Raul  Sebastian  Tudoraşcu:  „Vreau  să  îi  aduc  aminte  colegului  că
regulamentul de parcări există!”
 Popescu  Antonio  Emil:  „Foarte  multă  lume  mă  felicită  pentru  acel
abonament de 600 sau de 300 de lei pentru cei care plătesc anticipat. Haideţi să



gândim riguros dacă pentru viitorii 30-40 de ani  această parcare este suficientă
în zona respectivă.  Număraţi  maşinile  de pe strada Cloşca să  vedeţi  că sunt
120.”
 Mircea Trifu: „Vreau să îl contrazic pe domnul Popescu. A zis că nu este
oportun.  Părerea mea că este foarte oportună treaba aceasta. Locuiesc în zonă.”

Popescu  Antonio  Emil:  „Nu  am  zis  că  nu  e  oportună.  Am  zis  că  e
prematură discuţia la acest nivel de două parcaje!”
 Mircea  Trifu:  „Şapte  din  cinci  oameni  pe  care  îi  întâlneşti  zic  să  se
demoleze acest bloc. Problema asta care nu a fost rezolvată de Primărie timp de
10 – 15 ani, acum e cel mai bun moment ca să excudem de acolo problema
Turturica!  Domnul  Paul  Voicu  şi  domnul  Pleşa!  Vreau să  vă  supun  atenţiei
următoarele aspecte şi să vă solicit să nu votaţi acest proiect!  Să vă spun că în
primul şi în primul rând este doar o iluzie!  Sunt în stare să pariez pe orice că
parcare acolo  nu se face şi nu se poate face niciodată! Şi asta este numai una
electorală! Costurile le-aţi văzut şi dumneavoastră şi iacă le vedem! Sunt atât de
mari încât am impresia că intrând în campania asta, numai uitându-mă la studile
de fezabilitate pe care doar în şedinţa asta le-am votat, nu numai cel dinainte,
prin  refuzul  acesta  al  dumneavoastră,  nu  vă  supăraţi,  de  a  face  o  proiecţie
bugetară pe următorii 2 – 3 ani, numai ne spuneţi că se va modifica legea, nu
ştim  ce  o  să  urmeze!  Dar  în  acelaşi  timp  ne  spuneţi  că  totuşi  existî  nişte
proiecţii! Locul respectiv este ca fundul unui sac, străzile sunt înguste, intrarea
de la spital e foarte anevoioasă! Locul maipotrivit pentru o astfel de parcare  ar
fi fost în faţă la policlinica din cetate! Ce costuri ar fi? Tot ca astea ne spuneţi!
De unde scoatem noi în următorii 10 ani 26 milioane de lei  ca să facem două
parcări în Cetate?  E clar că cea din faţă de la fosta policlinică din cetate  ar fi
mult mai central. Şi ar trebui să faceţi o dezbatere publică pe chestiunea asta!
Parcarea din spate de la Unirea putea fi făcută în parteneriat! Partea economică
ar trebui să primeze, nu numai să ieşim cu populisme! Facem de toate! Şi noi
din venituri proprii pentru investiţii am alocat suma egală cu Galda de Jos! Şi
noi discutăm  de 13 milioane de euro  că facem parcare în loc la Turturica,
facem la Unirea! Ne angajăm cu sume din astea pur teoretic! Vă solicit să faceţi
nişte consultări publice reale premergătoare votului pe buget!”
 Sandu Cornel Stelian: „Eu nu am înţeles ce propune domnul Trifu!”
 Mircea Trifu: „Propunerea mea era una foarte clară. Datorită faptului  că
în zona aceea nu poate fi folosită o parcare, acel bloc putea fi renovat! Din trei
garsoniere  făceai  un  apartament  şi  făceai  o  parcare  la  policlinică  cu  banii
obţinuţi!”
 Lazăr Bogdan: „Cu tot respectul! Când ai avut dreptate ţi-am dat! Când
nu ai avut, nu ţi-am dat! Tu  ai spus că străzile acolo sunt înfundate! Şi sunt
înfundate! Dar motivul de ce sunt înfundate, inclusiv aia care merge la spital
este prin prisma faptului  că oamenii parchează aiurea! Nu au unde să parcheze!
Da?  Am  făcut  scandal  cât  casa!  A fost  blocul  Turturica!  Ne-am  certat  în
Consiliul local şi în presă! Acum venim să ne certăm să nu mai facem acolo



parcare! Cred că parcarea este o problemă foarte mare! Nu contest că sumele
sunt mari sau mici că nu sunt economist!  Dar trebuie parcări!”
 Paul Voicu: „Dragii mei! Sunt 32 de maşini în municipiul Alba Iulia! Sunt
vreo 16500 -17000 de parcări în municipiul Alba Iulia! Dacă ne prindem în plan
în următorii 10 ani să facem  câte 1000 de parcări în fiecare an, 27 de mii! Mai
mult decât atât, v-am spus că dacă am avea 32 de mii de parcări cu 32 de mii de
maşini nu ar fi suficient. Pentru că o maşină se mişcă  de 7, 12, 18, 22 de ori
într-o zi în oraş!  Acum că eu propun şi cheltui banii ca ordonator de credite este
o falsitate!  Eu merg înainte cu proiecte votate de dumneavoastră în Consiliul
local!  Este  vot  pe  acest  proiect  în  diferite  faze!  Prin  executor  au  fost  scoşi
oameni de acolo că nu şi-au plătit taxele de aproape 10 ani. Aţi votat PUZ-ul!
Eu sunt obligat ca ordonator de credite să duc lucrurile acestea mai departe!
Dacă nu le duc, atunci fac abuz în serviciu! Eu sunt obligat prin lege! Nu că
vreau eu aşa electoral! Dacă vreţi să le reluăm trebuie să mergem în urmă să
refacem PUZ-ul  cu P + 4,  să facem un alt  SF şi  să ajungem la indicatorii
aceştia! Eu nu pot în faza asta să mă apuc de PT şi să modific PUZ-ul  şi SF-ul
şi toate! Dacă vreţi să votaţi proiectul, îl votăm!  Şi mai aducem încă odată, de
două, trei ori până vă convingem!”
 Popescu Antoniu Emil: „O singură intervenţie. Îmi amintesc foarte bine
ceea ce am spus. Am pornit exact de la acel PUZ. Şi am ştiut de acel PUZ că s-a
votat P + 2. Mă repet. Aceeaşi discuţie am avut-oacum un an de zile. Discuţia a
fost în felul următor. Da, trebuie să facem un astfel de PUZ pentru că urmează
exproprierile.  O  să  discutăm  de  PUZ,  ulterior  modificăm  şi  subteran  şi
suprateran. Asta a fost discuţia în Consiliul local. Asta a fost discuţia. Personal
am întrebat. Era şi domnul Romaniţan. Expres ştiu lucrul acesta pentru că l-am
întrebat  pe domnul Romaniţan. Am căutat şi nu am găsit. Că am vrut să vin
pregătit.  Asta  a  fost  discuţia.  Că  o  să  se  discute  necesitatea  unei  parcări
subterane şi supraterane.”
 Vreau să fiţi liniştiţi. În acea zonă lumea doreşte  să se schimbe şi să se
demoleze acea construcţie. Avem de la cinci asociaţii de proprietari. Am cerut să
se facă şedinţe pe scări de blocuri. Toţi au fost de acord cu demolarea. „
 Lazăr Bogdan: „Două obiecţii scurte. Una. Da.  Cred că banii care vor
veni din parcări vor genera să construim alte parcări! Că noi am făcut invers!
Prima oară trebuia să facem parcări, după aia să cerem banii oamenilor! Asta e!
Am  trecut  peste!  A  doua!  Am  înţeles  că  subteran  costurile   sunt  mari!
Suprateran  probabil  că  deranjează  vizual!  Dar  dumneavoastră  aţi  întrebat
oamenii dacă îşi doresc parcare?”

Paul Voicu: „A fost făcută consultarea publică!”
 Lazăr Bogdan: „Şi dacă nu vrem un lucru, de ce să nu îl facem din nou?”
 Paul Voicu: „Vă spun de ce! Va trebui să upgradăm PUZ-ul  prima dată,
să facem consultarea din nou!”
 Popescu Antonio Emil: „A fost pe grabă!”
 Paul Voicu: „Cum să fie pe grabă!”



 Popescu Antonio Emil: „Pentru că a fost problema cu exproprierea!”
 Mircea Trifu: „Eu vreau să obţin un răspuns la o întrebare pe care a pus-o
domnul  Bumbu.  A pus  domnul  Bumbu  o  întrebare  la  începutul  dezbaterii
referitoare la situaţia celor 24 de proprietari care sunt acolo. Şi discuţia s-a dus
în altă parte, Nu avem un răspuns. Este vorba de vieţile unor oameni!”
 Moldovan Angela: „Nu est subiectul proiectului!”
 Mircea  Trifu:  „Cum  poate  să  nu  fie  vieţile  oamenilor  subiectul
proiectului? Nu ne spune nimeni?”
 Pleşa Gabriel: „Din 24 de proprietari nu locuiesc acolo decât doi.  Restul
au închiriat,  ceea ce spune că acei proprietari au unde să locuiască.  Nu e o
problemă socială legată  de a-i  expropria, de a rămâne în drum. Celor două
persoane le vom oferi  aceleaşi pachete sociale ca şi celor 62 de familii evacuate
acum doi ani de zile.”
 Mircea Trifu: „Locuiesc 24 de persoane acolo!”
 Pleşa Gabriel: „Proprietarul are unde să locuiască  şi îl şi despăgubeşte
cu nişte bani! Dumneavoastră ziceţi  ce vor face chiriaşii acelor oameni?”
 Mircea  Trifu:  „Dumneavoastră  nu  îmi  înţelegeţi  întrebarea!
Dumneavoastră aveţi proprietari în cartea funciară pe clădirea aia. Noi votăm să
expropriem clădirea că legea ne permite. Eu vă întreb cum veţi proceda? Cum îi
veţi  determina  pe  acei  chiriaşi  să  părăsească  clădirea?  Care  este  procedeul
juridic?”
 Pleşa Gabriel: „Există expropriere în interes public. Da? Se despăgubesc
proprietarii după care se atenţionează  ca în termen de trebuie să părăsească
clădirea  că ne vom ocupa de demolare. Da?  Şi atunci ei au acel termen să se
mute de acolo. Dumneavoastră mă întrebaţi dacă sunt care nu vor să plece?”
 Mircea Trifu: „Da.”
 Pleşa Gabriel: „Nici nu vreau să mă gândesc la asemenea situaţii.  Dar
dacă vor fi, există organele abilitate care te ajută să rezolvi această problemă.”

 Angela
Moldovan:  ”Discuţii
dacă  mai  sunt?  Nu
sunt,  atunci  supun  la
vot  proiectul  de
hotărâre.  Cine  este
pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 Lazăr  Bogdan:
„Mai  votăm
amendamentul
domnului Popescu Sau
nu?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru  Rodica
Andronescu,  Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Bucur Dumitru,



Lazăr Bogdan, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,  Popa
Pavel,  Popescu  Antoniu  Emil,  Popescu  Marius  Ciprian,  Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu,  Marius Adrian Costinaş,
Pocol  Dorin,   Vasile  Crişan,  un  vot  împotrivă  Mircea  Trifu  şi  2
abţineri   Bunea Ioan Iulian,  Bumbu Nicolae.”

 
 S-a  adoptat
Hotărârea  398/2019

 Părăseşte sala de
şedinţă  domnul
consilier Paul Voicu şi
Bucur Dumitru.

 25.  Proiect  de
hotarâre  cu  privire  la
atribuirea  denumirii
unor  strazi  din
municipiul Alba Iulia
 Se  dă  cuvântul
domnului Sorin Cristian
–  consilier  Serviciul
urbanism  care prezintă
proiectul  de  hotărâre
precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-
lui  consilier  Angela
Moldovan   -  secretar
comisie -  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.

 Moldovan Angela: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Sorin Cristian: „S-au atribuit un număr de 24 de denumiri de străzi . Fac
precizarea pentru colege  că denumirea corectă la punctl 7 este strada Sulfinei.



Există aviz favorabil din partea Prefecturii.”
  Angela Moldovan: ”Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, atunci supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu 17 voturi  pentru  Rodica
Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,   Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela,   Pleșa Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu Emil,  Popescu Marius
Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Mircea Trifu, Bunea Ioan
Iulian.”

 
 S-a adoptat Hotărârea  399/2019
 
 
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism :
 Art.1:  Se  insuseste  raportul  privind  informarea  si  consultarea
publicului nr. 138784/04.12.2019
 Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA
FAMILIALA”,  ALBA IULIA,  STR.  ROMA, NR.  4  solicitant  DAMIAN
SORIN  AUREL SI  DAMIAN  MONICA,  conform  planului  de  situaţie
anexat – articolul este retras de pe ordinea de zi.

 Art.2:  Se  insuseste  raportul  privind  informarea  si  consultarea
publicului nr. 138909/04.12.2019.
 Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE
DIN  LOCUINTA  FAMILIALA  IN  PENSIUNE  TURISTICA”,  ALBA
IULIA,  STR.  FRANCISCA,  NR.  10C,  solicitant  MIHALI  STEFANA
MARIA SI MIHALI CONSTANTIN, conform planului de situaţie anexat.
 Se  dă  cuvântul  d-nei  Adriana  Gheorghescu   –   consillier  Serviciul
urbanism- care prezintă  PUD-ul  precum şi raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  –  secretar  comisie  -   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 și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Adriana Gheorghescu: „Amplasamentul este pe strada Francisca. Există o
locuinţă. Proprietarul doreşte schimb de destinaţie în pensiune turistică.”
 Bumbu Nicolae: „Locuri de parcare?”

Adriana Gheorghescu: „Nouă.”
 Angela  Moldovan:  ”Discuţii  dacă  mai  sunt  la  acest  articol?  Nu  sunt,
atunci supun la vot articolul 2. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, articolul 2 a fost votat  cu 17 voturi pentru  Rodica



Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,   Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela,   Pleșa Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu Emil,  Popescu Marius
Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Mircea Trifu, Bunea Ioan
Iulian.”

Revine în sala de şedinţă domnul consilier Bucur Dumitru.

 Art.3:  Se  insuseste  raportul  privind  informarea  si  consultarea
publicului nr. 138863/04.12.2019

Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  ,,CREARE  STRADA ACCES  SI
REGLEMENTARE  LOTURI  IN  ZM2  SI  LM2”,  ALBA IULIA,  STR.
CALEA MOTILOR, FN solicitant  SC MELDODO IMOBILIARE SRL,
LASCONI  CAMELIA  MARIA,  PRATA  MARIA,  LASCONI  IONEL,
LASCONI  ELISABETA,  MORAR  DANIELA,  CALIN  OLIVIU,  DIGA
GEORGE,  DIGA  EUGENIA,  MARCU  MARINELA  INFANTA,
NEAMTIU CORNELIA MONA, conform planului de situaţie anexat.
 Se  dă  cuvântul  d-nei  Adriana  Gheorghescu  –   consilier  Serviciul
urbanism- care prezintă  PUZ-ul  precum şi raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  –  secretar  comisie  -   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 și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

Adriana Gheorghescu:  „Amplasamentul  este pe Calea Moţilor.  Situaţia
existentă. Se propune o stradă cu acces din Calea Moţilor.”
 Mircea Trifu: „Ce lăţime are drumul?”
 Adriana Gheorghescu: „Opt metri.”
 Vasile Crişan: „Opt metrii plus trotuar?”
 Adriana Gheorghescu: „Şase metri plus trotuar.”
 Angela Moldovan: ”Supun la vot articolul 3. Cine este pentru aprobare?
Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot,  articolul   a  fost  votat  cu 18 voturi  pentru  Rodica
Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,   Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela,   Pleșa Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu Emil,  Popescu Marius
Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Mircea Trifu, Bunea Ioan
Iulian, Bucur Dumitru.”

 Art. 4 Se stabileşte  pentru documentaţiile de urbanism PUD de la
art. 1 perioada de valabilitate de trei ani.
 Angela Moldovan: ”Supun la vot articolul 4. Cine este pentru aprobare?



Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot,  articolul   a  fost  votat  cu 18 voturi  pentru  Rodica

Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,   Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela,   Pleșa Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu Emil,  Popescu Marius
Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Mircea Trifu, Bunea Ioan
Iulian.”

 Art. 5 Se stabileşte  pentru documentaţiile de urbanism PUZ de la
art. 2 perioada de valabilitate până la aprobarea unei alte documentaţii de
urbanism pe terenul reglementat.
 Angela Moldovan: ”Supun la vot articolul 5. Cine este pentru aprobare?
Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot,  articolul   a  fost  votat  cu 18 voturi  pentru  Rodica
Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,    Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela,   Pleșa  Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu  Emil,  Popescu Marius
Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Mircea Trifu, Bunea Ioan
Iulian.”

 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre  împreună  cu
articolele votate. Cine este pentru aprobare? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot,  articolul   a  fost  votat  cu 18 voturi  pentru  Rodica
Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,    Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela,   Pleșa  Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu  Emil,  Popescu Marius
Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Mircea Trifu, Bunea Ioan
Iulian.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 400/2019

  27.  Proiect  de
hotarâre  privind
aprobarea  încheierii
unui  act  adiţional  la
contractul  de
concesiune
nr.113.244/2016
încheiat  între
municipiul Alba Iulia ?
i  ASOCIAŢIA



”EXCELENŢA
APULUM”  ALBA
IULIA

 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate. 
  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

Mihai Pripon: „Între Municipiul Alba Iulia şi Excelenţa Apulum a fost
încheiat un contract de concesiune. Problema a fost că pe parcursul derulării
lucrărilor propuse s-a constatat că există infiltrări de ape pluviale masive în acel
spaţiu,  motiv  pentru  care    sunt  necesare  executarea  unnor  alte  lucrări  de
decopertare a terenului de deasupra, refacerea hidroizolaţiei, lucrări care întârzie
efectuarea lucrărilor, motiv pentru care solicită  sî fiţi de acord cu prelungirea
perioadei cu 12 luni.”
 Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot,  articolul   a  fost  votat  cu 18 voturi  pentru  Rodica
Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,    Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela,   Pleșa  Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu  Emil,  Popescu Marius
Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Mircea Trifu, Bunea Ioan
Iulian.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 401/2019

 28.  Proiect  de
hotarâre  privind
încheierii  unui  act
adiţional  la  contractul
de  concesiune
nr.82.904/2018
încheiat  între
municipiul  Alba  Iulia
şi S.C.NORMAPREST
DUO S.R.L.

 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate. 
  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 



 Mihai Pripon: „Este asemănător. Este vorba de prelungirea termenului de
obţinere a autorizaţiei  de construire datorită faptului  că nu au reuşit să obţină
aviz Ministerul Culturii.”
 Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot,  articolul   a  fost  votat  cu 17 voturi  pentru  Rodica
Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,    Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela,   Pleșa  Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu  Emil,  Popescu Marius
Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Bunea Ioan Iulian şi  o
abţinere Mircea Trifu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 402/2019

 29.  Proiect  de
hotarâre  privind
aprobarea  încheierii
contractului  de
vânzare-cumparare  a
unei locuinte construite
din  fonduri  A.N.L.,
situate administrativ în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Nazareth  Illit,  nr.3,
bl.B, ap.11

 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate. 
  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 
  Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot,  articolul   a  fost  votat  cu 18 voturi  pentru  Rodica
Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,    Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela,   Pleșa  Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu  Emil,  Popescu Marius
Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Bunea Ioan Iulian,  Mircea
Trifu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 403/2019

 30.  Proiect  de



hotarâre  privind
aprobarea  încheierii
contractului  de
vânzare-cumparare  a
unei locuinte construite
din  fonduri  A.N.L.,
situate administrativ în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Livezii,  nr.46-48,
bl.ANL, et.4, ap.43

 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate. 
  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

Mihai Pripon: „Vânzare la solicitarea chiriaşilor în baza Legii nr. 50.”
 Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot,  articolul   a  fost  votat  cu 18 voturi  pentru  Rodica
Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,    Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela,   Pleșa  Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu  Emil,  Popescu Marius
Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Bunea Ioan Iulian, Mircea
Trifu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 404/2019

 31.  Proiect  de
hotarâre  privind
trecerea  în  domeniul
public  a  unui  imobil
(teren)  situat  în  Alba
Iulia,  strada  Vasile
Alecsandri, nr. 108A

 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – şef Serviciul public comunitar
pentru cadastru  şi  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de hotărâre   precum și
raportul de specialitate. 
  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 
 Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”



”Fiind supus la vot,  articolul   a  fost  votat  cu 18 voturi  pentru  Rodica
Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,    Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela,   Pleșa  Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu  Emil,  Popescu Marius
Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Bunea Ioan Iulian, Mircea
Trifu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 405/2019

 32.  Proiect  de
hotarâre  privind
trecerea în proprietatea
municipiului Alba Iulia
-  domeniul  privat  a
imobilului  (teren)
situat  în  Alba  Iulia,
strada  Tudor
Vladimirescu, nr. 40
 Se  dă  cuvântul
domnului Pavel Nicolae
–  şef  Serviciul  public
comunitar  pentru
cadastru  şi  agricultură,
contracte - care prezintă
proiectul  de  hotărâre
precum  și  raportul  de
specialitate. 

  Se  dă
cuvântul d-lui consilier
Pleşa  Gabriel  –
preşedinte  comisie  -
care  prezintă  raportul
de  avizare  din  partea
Comisiei  pentru
administrarea
domeniului  public  şi
privat, agricultură. 

Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot,  articolul   a  fost  votat  cu 18 voturi  pentru  Rodica
Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,    Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela,   Pleșa  Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu  Emil,  Popescu Marius



Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Bunea Ioan Iulian, Mircea
Trifu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 406/2019

 33.  Proiect  de
hotarâre  privind
însuşirea
documentaţiei
cadastrale  de
dezmembrare  asupra
unui  imobil  situat  în
Alba  Iulia,  strada
Anghel Saligny

 Se  dă  cuvântul  domnului  Pavel  Nicolae  -  șef  Servciu  public  comunitar
pentru cadastru  şi  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de hotărâre   precum și
raportul de specialitate. 
  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 
Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot,  articolul   a  fost  votat  cu 18 voturi  pentru  Rodica
Andronescu,   Domuța Iulius Viorel,  Hașa Cătălin,    Lazăr Bogdan, Moldovan
Angela,   Pleșa  Gabriel,   Popa Pavel,  Popescu Antoniu  Emil,  Popescu Marius
Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,   Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin, Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Bunea Ioan Iulian, Mircea
Trifu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 407/2019

 34.  Proiect  de
hotarâre  privind
atribuirea  în
proprietatea
solicitanţilor,
proprietari  ai
apartamentelor  terenul
aferent  locuinţei  în
cota  indiviza  deţinuta



din contrucţii
Se  dă  cuvântul
domnului Pavel Nicolae
-  șef  Servciu  public
comunitar  pentru
cadastru şi agricultură -
care  prezintă  proiectul
de hotărâre  precum și
raportul de specialitate. 

  Se  dă
cuvântul d-lui consilier
Pleşa  Gabriel  –
preşedinte  comisie  -
care  prezintă  raportul
de  avizare  din  partea
Comisiei  pentru
administrarea
domeniului  public  şi
privat, agricultură. 
Moldovan  Angela:
„Supun la vot proiectul
de  hotărâre.  Cine  este
pentru  aprobare?
Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind  supus  la
vot,  articolul   a  fost
votat  cu  18  voturi
pentru  Rodica
Andronescu,   Domuța
Iulius  Viorel,  Hașa
Cătălin,    Lazăr
Bogdan,  Moldovan
Angela,  Pleșa Gabriel,
Popa  Pavel,  Popescu
Antoniu Emil, Popescu
Marius  Ciprian,  Sandu
Cornel  Stelian,  Raul
Sebastian  Tudorașcu,
Marius  Adrian
Costinaş,  Pocol Dorin,
Bumbu Nicolae,  Vasile
Crişan,  Bunea  Ioan



Iulian,  Mircea  Trifu.”

 S-a  adoptat
Hotărârea nr. 408/2019

 
 35. DIVERSE

 Moldovan  Angela:  „Avem  la  diverse  raportul  de  informare  cu  nr.
140916/2019.”
 Mihai  Pripon:  „Cred  că  povestea  domnului  Sabo  vă  este  cunoscută
tuturor.  Dânsul, prin plângerea prealabilă pe care a formulat-o vă solicită să
reveniţi   asupra  hotărârii  prin  care  aţi  respins  solicitarea  dumnealui  de
prelungire a termenului contractului de închiriere. Punctul nostru de vedere vi l-
am expus pe larg în raport.  Dacă aveţi   nevoie de alte amănunte vă stau la
dispoziţie.”
 Sandu Cornel Stelian: „Numai vreau să citesc o chestiune. Ştiţi că el a
fost  acuzat  atunci   că a montat  sisteme de supraveghere.   A fost  una dintre
acuzele  care i s-a adus de cetăţenii care au venit aici. Zice:  Curtea de Justiţie
Uniunii Europene a decis  azi pe 13 că instalarea  sistemelor de supraveghere
video  în locuinţe reprezintă un interes legitim.”
 Lazăr Bogdan: „Ce bine că am votat înainte de 13!”
 Marcel Jeler: „Are cineva altă părere decâ menţinearea Hotărârii.”

  Moldovan
Angela: „Dacă mai sunt
alte  discuţii?  Dacă  nu
sunt,  declar  şedinţa
închisă.”

Alba Iulia, 17 decembrie  2019

           Preşedintele şedinţei,                            Secretar general
                        Consilier                                                   Marcel Jeler
                     Angela Moldovan


