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    PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi 18 decembrie 2018, în cadrul  şedinţei ordinară publică  a 

Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia. 

  Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 2403/2018  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 12 decembrie 

2018.” 

  Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.” 

 Marcel Jeler: ”Înainte de a da cuvântul domnului președinte ales  supun 

atenției dumneavoastră procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă aveți obiecții 

pe marginea lui? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru?” 

  ”Fiind supuse la vot, acestea au fost votate cu 18 voturi pentru și o abținere 

Mircea Trifu.” 

 Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri.  Lipsește 

domnul consilier Medrea Bogdan.  Domnul consilier Vasile Crișan intră în sala 

de ședință în timpul discutării punctului nr. 1 de la capitolul Diverse.  Aşadar, 

şedinţa noastră este legal constituită.” 

  Lupea Ioan Gabriel: ”Bună ziua. Bine ați venit  la ședința de consiliu  din 

data de 18 decembrie. Aș dori să votăm ordinea de zi.” 

  Mircea Trifu: ”Conform procedurii pe care am văzut că o aplicați aș vrea 

să intervin, aș vrea să anunț că nu pot să votez la două proiecte.” 

  Lupea Ioan Gabriel: ”Urma!” 

  Marcel Jeler: ”Vă rog, vă rog! Scuzele mele! Nu v-am întrebat de data 

aceasta! Vă rog să îmi spuneți!” 

  Lazăr Bogdan: ”La proiectul nr. 6. Modificarea Hotărârii nr. 427/2018 a 

Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nu particip la vot.” 

  Mircea Trifu: ”La Art.4: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal 

„CONSTRUIRE DEPOZIT CU PARCARE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, 

DRUM DIN DN1/E81, FN, solicitant FAT DANIEL, CREIVEAN OVIDIU 

MARIUS, CREIVEAN DELIA MARCELA” din cadrul proiectului nr. 25. 

Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiul Alba-Iulia precum și la 

proiectul nr. 43. Acceptarea donației făcute municipiului Alba-Iulia a unui imobil 

(drum) situat în Alba-Iulia, strada Cigașului nu voi participa la vot. 

 Lupea Ioan Gabriel: „ Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la 

lucrările şedinţei noastre  participă: dl. Nicolaie Moldovan – administrator public, 

dl. Călin Badiu – director Direcția Venituri, d-na Teofila Ţîr – director executiv 

Direcţia cheltuieli, d-na Silvia Moldovan – director tehnic,   d-na Georgeta 

Rânghet – director executiv Direcția Juridică, dl. Alexandru Romanițan – șef 

Serviciul urbanism, dl. Andrei Szakacs – consilier Serviciul urbanism, d-na 



 

  

Mihaela Petcu – consilier Serviciul administrație publică locală, d-na Delia 

Cristescu – director Direcția de Asistență Socială, d-na Crina Dumitrescu – 

director Direcția Programe,  dl. Pavel Nicolae – șef  Serviciu public comunitar 

pentru cadastru şi agricultură, d-na Andreea Giurgiu – inspector Centru European 

de Tineret Euro 26  și Învățământ,   dl. Mihai Pripon  –  Șef Birou licitații-

contracte,  d-na Corina Bedelean – director Căminul pentru persoane vârstnice 

Alba-Iulia, d-na Delia Cristesci – director Direcția de Asistență Socială, d-na 

Andreea Man – șef   Serviciul resurse umane – administrativ, dl. Dan Dicu – șef 

Baze sportive și agrement, precum şi presa." 

 Lupea Ioan Gabriel: "Supun  aprobării modalitatea de vot pe care o vom 

avea pentru această şedinţă. Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de 

mână. Cine este pentru?" 

 "Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  19  voturi pentru." 

 Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem  46  proiecte  de hotărâri. 

 Suplimentar au fost introduse două  proiecte: 

  47. Proiect de hotărâre privind contribuția municipiului Alba-Iulia la 

Asociația Intercomunitară de dezvoltare Alba-Iulia – Transport local, pe anul 

2019. 

  48. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie dreptului de 

proprietate a Municipiului Alba Iulia –  domeniul public si administrarea 

Consiliului Local al municipiului Alba Iulia asupra imobilului (strada) Uranus, 

Micești. 

  Paul Voicu: ”Propun aprobarea ordinii de zi cu modificările arătate anterior. 

Cine este pentru?” 

  ”Fiind supusă la vot, această propunere a fost votată  cu 19 voturi pentru.” 

   Paul Voicu: ”Și acum, vă prezint următoarea 

 

             ORDINE DE ZI: 
 

  I.  Proiecte de hotărâri privind: 

   

 1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

municipiului Alba Iulia 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava   

  

  2. Execuția bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV anul 

2018 al Municipiului Alba Iulia                    

      Iniţiator, Primar Mircea Hava     

            

  3. Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia cu privire la aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local 

din anii precedenți ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în 

anul 2018, cu modificările și completările ulterioare 



 

  

               Iniţiator, Primar Mircea Hava         

  4. Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele 

locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2019 

        Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  5. Documentația tehnico-economică, faza SF pentru obiectivul : ”Extindere 

rețea canalizare menajeră și racorduri pe strada Modena din municipiul Alba 

Iulia ” 

        Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  6. Modificarea Hotărârii nr. 427/2018 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  7. Modificarea Hotărârii nr. 428/2018 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  8. Îndreptarea unei erori materiale din anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 425/2018 

a Consiliului local 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  9. Modificarea  Anexei la  Hotărârea nr. 223/2018 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia cu privire la  aprobarea   indicatorilor  tehnico-economici   

aferenţi   obiectivului:”Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru Grădiniţa 

cu program normal Bărăbanţ din municipiul Alba Iulia str. Mureşului nr. 136” 

  

       Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  10. Modificarea Hotărârii nr. 311/2018 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia 

        Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  11. Modificarea statului de funcții, ca urmare a promovării personalului 

contractual în grade/trepte profesionale din aparatul de specialitate al Primarului 

municipiului Alba Iulia și al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului 

local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  12. Modificarea statului de funcții, ca urmare a promovării funcționarilor 

publici în grad profesional din aparatul de specialitate al Primarului municipiului 

Alba Iulia și al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” aflat în 

subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  13. Aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice 

Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și pentru 

reglementarea unor măsuri privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual al căminului, altul decât personalul de specialitate 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  14. Modificarea Regulamentului privind organizarea și executarea 

serviciului public de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia 



 

  

aprobat prin Hotărârea nr. 298/2013 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava        

   15. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „ALBA 

IULIA – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ DIGITALĂ”, finanțat din Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 10/2018 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava     

  16. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului  „Transport 

Innovation Gender Observatory” - acronim TInnGO, finanțat în cadrul 

programului european HORIZON 2020 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava     

  17. Participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de partener în cadrul 

proiectului Rumorless Cities, finanțat prin Programul european URBACT III 

2014-2020 – Rețele de transfer 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava     

  18. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului  „Positive 

City ExChange” - acronim CityxChange, finanțat în cadrul programului european 

HORIZON 2020 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava     

  19. Încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul nr. 

109752/2625/22.12.2015, încheiat  prin  Direcția de  Asistență Socială Alba Iulia 

din subordinea. Consiliului Local Alba Iulia  și  Asociaţia Non-Guvernamentală 

Maria Beatrice Alba Iulia 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava     

  20. Încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul nr.  

109754/349/22.12.2015 încheiat   între Direcția de  Asistență Socială  și   

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pentru susținerea financiară a Centrului 

de servicii acordate în comunitate Sf. Meletie Alba Iulia 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava     

  21. Încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul nr. 

109748/157/22.12.2015, încheiat prin  Direcția de  Asistență Socială Alba Iulia 

din subordinea Consiliului Local Alba Iulia și Asociaţia pentru Consiliere și 

Asistență Specializată A.C.A.S Alba Iulia 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava     

  22. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului local Alba Iulia pentru anul 2019 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava     

  23. Aprobarea Strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale  la  nivelul 

municipiului Alba Iulia  pentru perioada 2019-2023 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava     

  24. Stabilirea numărului de posturi, pentru asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019 

                 Iniţiator, Primar Mircea Hava 

         



 

  

  25. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia 

 Art.1: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 2 

TRONSOANE A CATE 4 LOCUINTE SEMICOLECTIVE SI IMPREJMUIRE 

– MODIFICARE REGLEMENTARI DIN PUZ APROBAT CU HCL 108/2008, 

ALBA IULIA, STRADA NAZARETH ILLIT, FN, solicitant CIBU SIMONA, 

CIBU DAN-MARIUS, ILISIA ELENA”. 

 Art.2: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE 

LOCUINTE INDIVIDUALE SI REALIZARE ACCES, ALBA IULIA, 

STRADA MERILOR, FN, solicitant GHIURA ION”. 

 Art.3: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE 

LOCUINTE INDIVIDUALE SI STRADA DE ACCES, ALBA IULIA, 

STRADA APUSENI, FN, solicitant TALNAR CORNEL, TRIF LUCIAN 

GHEORGHE, TRIF OLTEA, CREIVEAN MARIA”. 

 Art.4: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE DEPOZIT CU 

PARCARE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, DRUM DIN DN1/E81, FN, 

solicitant FAT DANIEL, CREIVEAN OVIDIU MARIUS, CREIVEAN DELIA 

MARCELA”. 

 Art.5: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SPATIU 

COMERCIAL – ALIMENTATIE PUBLICA, ALBA IULIA, STRADA TRAIAN 

VUIA, NR. 13, solicitant TRIFAN NICOLAE, TRIFAN SOFIA”. 

 Art.6: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE IMOBIL DE 

LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI 

IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, BULEVARDUL FERDINAND I, NR. 22A, 

solicitant SINEA DUMITRU”. 

 Art.7: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE 

INSIRUITE SEMICOLECTIVE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STRADA 

SIRIA, NR. 1, solicitant SILEA ION, SILEA LIVIA”. 

 Art.8: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „MODIFICARE PUD 

APROBAT CU HCL 57, ART. 7/28.02.2017 PENTRU CONSTRUIRE 

LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STRADA ALESSANDRIA, NR. 2, 

solicitant DOBREAN VICTOR, DOBREAN ANCA, PACURAR ANA”. 

 Art.9: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE A DOUA 

LOCUINTA PE PARCELA CU DEMOLAREA PARTIALA A LOCUINTEI 

PRINCIPALE, ALBA IULIA, PIATA NATIUNII, NR. 8, solicitant COMAN 

VOICHITA MARIA”. 

 Art.10: Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE PARCAJ 

COLECTIV SI AMENAJARE INCINTA, ALBA IULIA, STRADA 

ARNSBERG, FN, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”. 

 Art.11: Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE SI CUPLATE, CREARE STRADA ACCES – MODIFICARE 

PUZ APROBAT CU HCL 108/2008, ALBA IULIA, STR. VALEA POPII, FN, 

solicitant LAZAR VIOREL, LAZAR MARIA MARIOARA”. 

 Art.12: Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE 



 

  

UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, FN, solicitant HATEGAN 

NELU MITRU, BIRSAN IORDACHE, SIMU ALEXANDRA VALERIA”. 

 Art.13: Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE 

REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE PRIN HCL 108/2008 

PENTRU CONSTRUIRE ANEXE BISERICESTI – CAPELA, CLOPOTNITA 

SI GRUP SANITAR, ALBA IULIA, STR. VIDRA, NR. 48, solicitant 

FUNDATIA TRANSAVIA”. 

 Art.14: Aproba Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE IN 

INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE BAZA DE AGREMENT: PENSIUNE, 

TERENURI SPORT, BUNGALOURI, BALTA PESCUIT SPORTIV, ALBA 

IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant SC NEWTER DRUM 

SRL”. 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava         

  26.  Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazinului 

olimpic din municipiul Alba Iulia și aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a curusului de inițiere înot 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  27. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.10 

        Iniţiator, Primar Mircea Hava         

  28. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.5 

        Iniţiator, Primar Mircea Hava     

  29. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.18 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava        

  

  30. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.20 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava         

  

  31. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Ariesului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.16 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava         

  32. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.9 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava         



 

  

  33. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.4    

   Iniţiator, Primar Mircea Hava         

  34. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.19 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava        

   

  35. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.16 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava         

  36. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.5     

        Iniţiator, Primar Mircea Hava         

  37. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.14 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava         

  38. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.25 

        Iniţiator, Primar Mircea Hava        

   

  39. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.8 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava   

  40. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.3, bl.B, ap.5 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  41. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Ariesului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.2 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  42. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) 

situat în Alba Iulia, strada Frații Jderi 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  43. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) 

situat în Alba Iulia, strada Cigasului 



 

  

       Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  44. Însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în 

Dosar nr. 7340/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  45. Dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului 

Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, strada 

Albastrelelor 

         Iniţiator, Primar Mircea Hava    

  46. Însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 

7509/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia 

       Iniţiator, Primar Mircea Hava   

 47. Proiect de hotărâre privind contribuția municipiului Alba-Iulia la 

Asociația Intercomunitară de dezvoltare Alba-Iulia – Transport local, pe anul 

2019. 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava    

 48. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie dreptului de 

proprietate a Municipiului Alba Iulia –  domeniul public si administrarea 

Consiliului Local al municipiului Alba Iulia asupra imobilului (strada) Uranus, 

Micești. 

      Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 

 II Diverse 

 III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

pentru luna ianuarie 2019. 
  

  Mircea Trifu: ”Ca  o solicitare dacă se poate. Ținând cont că există în sală 

foarte multe persoane  care au venit pentru două proiecte.” 

  Lupea Ioan Gabriel: ”Asta urma să facem. Să începem ședința cu acest 

proiect, cu diversele.” 

   

      II Diverse  

 

  1. Lupea Ioan Gabriel: ”Avem aici o adresă cu nr. 120993/14. 12. 2018  a 

Cabinetului de Avocat Stoian Ioana Simona care ne solicită să dispunem 

revocarea Hotărârii nr. 406/30. 10. 2018 a Consiliului local. Este vorba despre 

creșterea găinilor și păsărilor.” 

  Marcel Jeler: ”De fapt sunt două. Și cealaltă  cu nr. 119068/28. 11. 2018 

făcută în numele lui domnul Trifu împreună cu anexa.” 

  Mircea Trifu: ”Bună ziua prima dată să vă spun tuturor. În urmă cu câteva 

luni de zile, mai precis la începutul lunii mai s-a pus în discuție acest proiect. 

După câteva zile am început să fiu contactat sub diverse forme, ba pe mail, ba pe 

stradă oprit  de oameni care m-au asaltat datorită a ceea ce a apărut în presă. Unele 

informații că urmează să se facă un regulament cu niște sancțiuni pentru cei care 



 

  

cresc păsări în Alba-Iulia. Am prezentat, s-au adunat zeci, sute de semnături. Vă 

săun sincer că eu la un moment dat stând la bloc am zis: domnule, nu ar trebui să 

mă implic în chestiunea asta. Dar pur și simplu când am văzut volumul mare  de 

semnături care veneau, am declanșat și o acțiune. I-am mai ajutat pe oameni să 

strângă semnăturile respective. Ele au fost depuse succesiv. S-a întâmplat, să fiu 

foarte pe scurt, în felul următor. S-a ajuns la ședința de consiliu  din 27 iulie în 

care vă citesc din domnul Primar: o să retrag proiectul cu găinile. De ce? Nu 

pentru că nu s-a respectat procedura cum trebuie. Și eu țin foarte mult la 

procedură. Au venit semnături. Au venit după. Nu contează. Alții nu au ce face și 

se agită. Acestea au fost cuvintele dânsului vis a vis de povestea aceasta. Cel mai 

bine era să ... Dar gata! L-am retras cu totul. Nu mă pasionează chestia cu găinile 

și cu ouăle, să știți. Să vă dea dumnezeu sănătate să le țineți. Unii s-au dus acasă. 

Reiasă din acest proces verbal clar intenția  domnului Primar de a nu mai aduce 

în discuție sau cel puțin de a retrage din acel  proiect acel paragraf care face 

referire  la restricțiile de a crește păsări  în aceste zone din municipiul Alba-Iulia.” 

  Lupea Ioan Gabriel: ”Noi o să încercăm să ascultăm câți mai mulți dintre 

locuitorii municipiului Alba-Iulia prezenți aici. Însă nu o să putem să îi ascultăm 

pe toți deoarece sunteți mulți . Chiar ne cerem scuze și încercăm  să fim foarte 

scurți și conciși.” 

  Goia Adrian: ”Sărut mâna! Bună ziua! După părerea mea această măsură 

este excesivă, să o numim așa! Îngrădește niște drepturi ale oamenilor. Știți bine 

că sunt cartiere cu suprafețe mari  de case, cu oameni proveniți din mediul rural. 

Poate unii din prima generație, din a doua, din a treia care sunt obișnuiți să își țină 

și de aia stau la casă și nu la bloc. Bun! Lăsând aceste lucruri la o parte, nu știu 

dacă știți excat numărul de hectare ale municipiului Alba-Iulia pe care îl dețin 

locuitorii. De hectare de teren arabil. Sunt peste 1000. Ce facem cu ele? Le 

asfaltăm și le scoatem de la impozitare! Dar atât vreau să țineți lucru, faptul că 

îngrădește  niște drepturi ale unor oameni. Mersi.” 

  Alin Popa: ”Numele meu este Alin Popa. Contribuabil al acestui municipiu 

și cetățean al acestui municipiu. Așa cum a zis antevorbitorul meu, se produce o 

discriminare. Deci, noi dacă plătim impozite egale trebuie să avem și drepturi 

egale. Dar este o altă mare problemă. Din punct de vedere juridic, după părerea 

mea Hotărârea din 2005 și Hotărârea pe care ați dat-o la ședința din 30 octombrie, 

respectiv Hotărârea nr. 406  în primul rând pe ordinea de zi ați pus-o un pic 

șmecherește. Adică, în vară modificarea și completarea Hotărârii nr. 368 privind 

stabilirea sancțiunilor. Apoi ați pus numai modificarea hotărârii. Dar trebuia să 

spuneți cu punct și virgulă ce prevede această hotărâre pentru că cetățeanul și mai 

ales oamaneii care sunt crescători de găini de exemplu nu au acces să se ducă să 

vadă o hotărâre de acum 13 ani. Că văd că la celelalte puncte ați știut să precizați. 

Din punct de vedere juridic este o altă mare ilegalitate. În nici o lege din lume și 

inclusiv din România  nu se pot da sancțiuni fără ca să se interzică ceva. 

Dumneavoastră aveți o hotărâre de sancționare. Dar arătați-mi unde aveți o 

hotărâre de interzicere  de creștere de găini. Codul civil spune în felul următor. 



 

  

Că tot ce nu e interzis e permis. Nu puteți să amendați un om că crește găini din 

moment ce dumneavoastră nu ați interzis  să se crească găini. Și pentru că această 

hotărâre spune, încă odată vă citesc: privind stabilirea sancțiunilor. Orice lege, 

dacă vă uitați în articolele ei interzice niște lucruri după care are un capitol de 

sancțiuni  asupra capitolelor dinaintea legii care interzice anumite lucruri.  Deci, 

este egal cu zero ce ați făcut, dpă părerea mea. 

  Pe urmă sunteți varză și la capitolul proces verbal de ședință. Deci, sunteți 

ca un Pristanda. În 30 octombrie, din 21 de consilieri au fost absenți doi. 21 fără 

doi sunt 19. După care, când ați emis Hotărârea 406 și ați ajuns la punctul ăla, a 

votat un consilier împotrivă. Dumneavoastră v-ați abținut în procesul verbal. Un 

domn Popescu a votat împotrivă. Eu nu vorbesc până nu îmi fac temele! Patru s-

au abținut. 4 + 1 = 5. Și 11 au votat pentru această hotărâre. 5 cu 11 sunt 16. Nu 

că aș fi fost eu bun la matematică! Dar vreau ca cetățenii acestui oraș  să știe 

precis care consilier le-a întrerupt un drept de sute de ani! Nimeni în nici un oraș 

din Europa nu își permite! De ce nu faceți referendum? De ce nu faceți o 

consultare largă? Puneți oamenii și îi prostiți cu modificarea hotărârii nu știu cât 

din 2005! Nimeni din lume nu își permite  ca un drept de generații  să veniți dintr-

un condei  să îl desființați! Nu aveți nici o hotărâre prin care să interziceți să se 

crească găini! Numai hotărârea prin care dumneavoastră sancționați! Ce 

sancționați? Ce nu ați interzis! Vă mulțumesc!” 

  Dorin Petruțiu: ”Bună ziua! Dorin Petruțiu mă numesc! Posesor a cinci 

găini mari, cinci găini mici, două rațe pe o suprafață de vreo 2000 mp. Nu înțeleg 

discriminarea față de Bărăbanț, de exemplu  unde au grădini mai mici decât a mea, 

unde le țin poate într-un coteț micuț. A mele sunt libere. Sunt crescute de fiica 

mea. Noi nu le tăiem, nu le vindem găinile astea. Când sunt mai bătrâne le donez. 

E doar o tradiție de la bunicu moștenită. O duc mai departe. Îmi place să văd 

găinile pe acolo. Și nu pot să îi spun fiicei mele: uitați ce au hotărât oamenii ăștia, 

unde vin să colinde în fiecare an, că trebuie să omorâm găinile ca să scăpăm de 

ele! Deci, sunt foarte mulți copii care au rațe, găini, pui. Vara sunt crescuți de ei. 

Au grijă de ei, îi cresc și nu putem săscăpăm așa ușor.” 

  Doamna din public: ”Vrem și noi pensionarii. Noi dacă le ținem, le ținem 

pentru noi! La pensiile pe care le avem noi, sincer cu medicamentele și cu medicii 

pe care le plătim, nu ne ajunge pensia  să ne permitem să cumpărăm. Și dacă 

lucrăm terenul  și plătim impozit am zis cp no, cu grăunțele alea să ți o pasăre 

acolo! Ai un ou, faci o supă! Mă rog! Ca omul care de când e lumea tot așa a ținut 

pe aici! Și e curățenie, e așa!  Vecinii  nu au făcut reclamație! Deci, nu e mizerie 

ca să fie ferească dumnezeu ca să reclame vecinii că miroase în toată grădina!” 

  Pleșa Gabriel: ”Sărut mâna, bună ziua! De la capul locului vreau să vă spun 

că nici unul dintre noi, v-am ascultat  ați văzut cu mare politețe și cu mare atenție, 

nu a avut intenția să restricționeze la nimeni nimic. Și vă spun. Dacă aveți 

răbdarea să mă ascultați în 3 – 4 minute am terminat. Și eu cresc găini, am și eu 

o pereche de păuni și sunt foarte bucuros de ei ți îmo plac foarte mult. Da? Ei! Ce 

se întâmplă? Datorită reclamațiilor și apropo de zonă că ziceați de Bărăbanț și de 



 

  

centru și de alte zone, tot demersul acesta a fost pornit datorită unor reclamații. 

Da? Noi nu am aplicat nici o sancțiune. Să îmi spună cineva, dacă e cineva în sala 

asta care a fost amendat pentru că crește păsări, indiferent unde locuiește. Nu cred 

că există vreun precedent. Deși din 2005 cum zicea și domnul, există ordinul 

Ministerului Sănătății  referitor la creșterea păsărilor, că la păsări ne referim. Nu 

discutăm de vaci, porci și alte lucruri. Da? Ei! Unde scrie foarte clar  că ai voie  

să crești atunci când ai cel puțin 10 metri distanță de oricare din vecini și dacă 

este legat la apă și la canalizare. Deci, încă odată. Ordinul Ministerului Sănătății 

din 2005. Sigur, în mod normal la o reclamație noi trebuia să mergem să 

sancționăm. Nu am sancționat niciodată. Înmulțindu-se aceste reclamații a trebuit 

să creăm acest cadru legal, că vă dau și un răspuns la această întrebare cu 

sancțiunile. După cum ați văzut, nici înainte și nici după ce am votat acest lucru  

nu cred că v-a bătut cineva la poartă sau noi  nu ne-am dus și nici nu aveam 

intenția să ne ducem  decât la reclamații, acolo unde noi într-adevăr trebuie să 

dăm curs  și să aplicăm legea. Tocmai de aceea, deși exista această presiune  a 

unui ordin a Ministerului Sănătății care trebuia pus în aplicare,  noi am încercat 

cât mai mult și am întins  acest lucru în ciuda, repet a unor reclamații. Am încercat 

amiabil să împăcăm oamenii. Am încercat în toate felurile. Dar nu am dat amenzi 

până acum. A trebuit să creăm acest cadru tocmai  datorită acestui lucru, trebuia 

o asemenea situație  care noi trebuia să reacționăm. Trebuia să reacționăm 

conform legii. Vreau să vă spun un lucru. Sigur că da. Poate mare parte din 

dumneavoastră aveți condițiile necesare și atunci nu văd de ce să vă temeți. Da? 

Cei care au într-adevăr probleme de acest gen  cu un vecin care e mai, nu îi 

convine sau îi cântă cocoșu și îl deranjează, lucrurile acestea din păcate nu le vom 

putea reglementa decât conform legislației în vigoare. Și de aceea vă spunem. Nu 

împotriva nimănui și nici  din dorința de a nu mai lăsa oamenii, doamne iartă-mă, 

găini, păsări, porumbei sau ce le place să crească. Așa să înțelegeți intenția noastră. 

Acum, în urma faptului că dumneavoastră sunteți nemulțumiți  de această 

hotărâre și înțelegem prin prezența dumneavoastră masivă astăzi  și prin ceea ce 

ne-a relatat colegul  Mircea Trifu în ultimele două săptămâni. Noi ce am putea să 

facem azi? Să vă ascultăm, să discutăm toate amănuntele iar dacă vom găsi o cale 

să revocăm  acel proiect în baza legislației naționale,  repet încă odată, fiți 

convinși că toată lumea o va face cu unanimitate. Dar trebuie să ne înțelegeți! Am 

înțeles. Astăzi este doar la diverse, la capitolul diverse. Nu avem un proiect 

pregătit pentru această ședință. Vom discuta și cu domnul Primar  și putem să 

luăm o decizie în consecință. Aș vrea de la început  să nu credeți că cineva e 

împotriva acestui lucru ci am făcut doar ceea ce ne obligă legislația  națională să 

facem. Mulțumesc!” 

  Alin Popa: ”Domnul viceprimar! Cu scuzele de rigoare. Legislația 

națională nu v-a obligat decât acea lege să o aplicați. De ce nu o aplicați? Nu 

trebuia să veniți cu o hotărâre suplimentară! Să știți că de exemplu pe mine mă 

deranjează, numai că am un sistem nervos bun și nu fac ... Acești câini husky, eu 

sunt crescători de câini de mic copil. De rasă. După mine vremurile s-au schimbat. 



 

  

Verile sunt extraordinar de călduroase. Eu nu aș fi crescut husky pentru nimic în 

lume  pentru că îl chinui vara!  Câinii ăia nu latră! Ăia urlă! Să vedeți în zona 

Lidl! Și se iau unul după altul! Urlă ăia în tot cartierul de-ți mută mințile!” 

  Pleșa Gabriel: ”Domnule Alin Popa! Asta am încercat să vă spun. Noi de 

ce am făcut această hotărâre? Pentru că tocmai la o reclamație să putem să 

reacționăm. Mă înțelegeți? Ne cunoaștem de atâta timp și eu ascult cu mare 

politețe și cred că și dumneavoastră la fel. Să ne înțelegeți buna intenție, nu reaua 

intenție. Pentru că am impresia că a citit  și a zis: gata, domnul, ăștia nu ne mai 

lasă să creștem! Nu mai vor! Nici vorbă!” 

  Alin Popa: ”Tot respectul, domnul viceprimar! Îngrădirea unei libertăți nu 

mai este în limitele bunei intenții!” 

  Pleșa Gabriel: ”De acord. Ascultăm toate părerile și în consecință vom lua 

o hotărâre într-o ședință viitoare. Dar tocmai asta am vrut în primul rând să vă 

atenționez. De ce s-a ajuns la acest lucru și faptul că nimeni nu e rău intenționat 

în ceea ce privește intenția dumneavoastră să creșteți păsări.” 

  Domnul din public: ”Atunci dați un comunicat să facă oamenii sărbătorile 

fericite că nu mai aveți treabă cu noi!” 

  Pleșa Gabriel: ”Dar v-a bătut cineva la poartă să vă tragă la răspundere?” 

  Domnul din public: ”În zona unde stau eu, dacă dumneavoastră vă dați 

seama că am gard din sârmă, câți părinți vin și cu copiii și rup iarbă și le dau la 

găini! Că nu am multe numai nouă! Nu am multe! Și le explică! Vin copiii în 

vacanță de la bucurești și nu știu ce  e aia găină! Vreți să fim așa în Alba-Iulia?” 

  Pleșa Gabriel: ”Categoric nu!” 

  Domnul din public: ”În Alba-Iulia capitala Țării Romînești cu drept! Așa 

vreți să fie? Sunteți om din Alba-Iulia și aveți de toate! Vreți să ne faceți să ne 

băgați în mormânt?” 

  Pleșa Gabriel: ”Dar stimate domn! A venit cineva să vă sancționeze?” 

  Domnul din public: ”Domnul meu! Teoretic că vine x sau y să mă 

amendeze! Deci, trebuie să fim legal! Dumneavoastră nu puteți să faceți! Vine un 

consilier sau ce oameni aveți dumneavoastră și vine: amendă că ți găini! Că văd 

găinile și porumbeii! Amendă! La cine mă duc?” 

  Pleșa Gabriel: ”Asta vă spuneam înainte. Am înțeles problema  și vreau să 

plecați liniștiți  de aici că vom vedea  ce putem face legal.” 

  Domnul din public: ”Eu vreau să vă spun că că dacă domnul Mircea Hava 

– primarul orașului Alba-Iulia de atâția ani candida în continuare pentru Primărie 

atunci nu dădea această lege. Eu vă garantez acest lucru.” 

  Pocol Dorin: ”Haideți să nu deviem!” 

  Domnul din public: ”Câte reclamații au fost în privința asta?” 

  Pleșa Gabriel: ”Nu aș putea să vă spun un număr. Dar au fost. Pot să vă 

spun că au fost și unele chiar repetate.” 

  Domnul din public: ”Pot să fie 2-3 repetate, răutăcioase! Dar nu zeci sau 

sute! E divergența între vecini. Sunt oameni în vârstă. Au 5 – 6 găini! Să mănânce 

curat! Nu să iei de la supermarketsă fie vânătă! Sau să aibă un ou la bătrânețe și 



 

  

să fie curat! Pentru că eu am văzut o firmă din Alba-Iulia, am luat furaj de la firma 

respectivă. Atunci ambala ouăle  să le ducă la vânzare! Știți ce făceau? Puneau 

ștampila pe ele! Deci, ce scrie pe ou, numai dacă are găina ștampilă se poate crede! 

Restul ... Sunt oameni în vârstă care sunt singuri și își țin 2 – 3 găini! Trebuie să 

ne gândim și la oamenii ăia peste 70 – 80 de ani!” 

  Mircea Trifu: ”Un punct de vedere scurt și care cred că soluționează 

problema. Mă deranjează că se încearcă să se inducă ideea cum că există o lege 

națională care ne obligă să inițiem anumite proiecte. Știți foarte bine că nu există 

așa ceva. Acest proiect a fost inițiat de către domnul Primar. A fost dezbătut în 

Consiliul local. Acolo s-au spus lucrurile  altfel și mărturie stau aceste procese 

verbale. Ca urmare, știm că în această lună va avea loc o ședință de urgență. Voi 

propune un proiect pe care chiar îl scriu că nu e mare lucru și știți foarte bine  că 

tehnic e foarte simplu, prin care vă propun abrogarea  acestui articol din hotărâre 

și cu asta basta! Lucrurile se pot întâmpla foarte simplu și nu trebuie să ne 

consultăm dacă vrem. Măcar să nu încercăm să mai dăm pe ocolite. Mâine putem 

să o abrogăm. Și acum dacă vrem. Am mai făcut lucrul acesta pentru alte proiecte. 

S-a scris de urgență un proiect  și în două ore poate fi aici  și l-am votat și am 

abrogat! Dacă vrem!” 

  Pleșa Gabriel: ”Și acum vă întreb pe dumneavoastră că sunteți consilier de 

peste doi ani de zile. Ce facem cu ordinul Ministerului Sănătății?” 

  Alin Popa: ”Se aplică ordinul așa cum e. Nu aveți decât să puneți legea pe 

masă.” 

  Pleșa Gabriel: ”Bun. Eu îl întrebasem pe domnul consilier dar mă bucur că 

l-ați ajutat cu răspunsul.” 

  Hașa Cătălin: ”Deci, nu este nici o lege națională decât Ordinul 

Ministerului din 2005.” 

  Pleșa Gabriel: ”Credeți că mai trebuie să dezbatem subiectul acesta?” 

  Domnul din public: ”Alba-Iulia și Clujul  am înțeles că mai are restricție 

din asta.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Timișoara, iași, București. Și mai sunt. Orașele 

mari cam au.” 

  Mircea Trifu: ”De ce nu ne comportăm onest și să votăm  acum dacă sunteți 

de acord?” 

  Pocol Dorin: ”Ce să votăm? Că nu e proiect!” 

  Mircea Trifu: ”Suntem obligați să dăm o rezoluție pe această chestiune. 

Oricum o să dăm un vot  ca să putem da o rezoluție. Eu sunt pentru abrogarea 

acestui proiect în regim de urgență.” 

  Lupea Gabriel: ”Nu avem un proiect.” 

  Mircea Trifu: ”Păi suntem obligați să dăm o rezoluție. Cum o dăm?” 

  Marcel Jeler: ”Domnul Trifu are dreptate. Noi va trebui să luăm o decizie. 

Din punctul meu de vedere asta va fi  ori menținerea hotărârii așa cum a fost dată, 

care este contestată de către cetățenii prezenți sau dacă nu să propunem inițierea  

unui proiect de modificare. Una din aceste două variante. Dar va trebui să dăm 



 

  

un răspuns oamenilor. Și vă rog să procedați în consecință.” 

  Mircea Trifu: ”Am făcut această propunere și vă rog să fie menționată în 

procesul verbal pentru a face în regim de urgență un proiect prin care să abrogăm 

acel paragraf care face referire la sancționarea celor care cresc păsările.” 

  Alin Popa: ”Nu e un paragraf. E o liniuță dintr-un tabel. Încă odată spun. 

Nu aveți hotărâre de interzicere. O liniuță într-un tabel unde scrie 300 de lei dacă 

cresc găini. Arătați-mi mie hotărârea de interzicere de creștere de găini!” 

  Doamna din public: ”Domnul Pleșa! Dacă ați avut reclamații, Direcția 

Sanitar Veterinară de ce e plătită?” 

  Pleșa Gabriel: ”O da!” 

  Doamna din public: ”O da!” 

  Pleșa Gabriel: ”Aia de la minister! Nu ne întrebați pe noi!” 

  Doamna din public: ”De ce nu trebui să îi trimiteți să verifice?” 

  Pleșa Gabriel: ”Nu putem noi.”   

  Vasile Bereș: ”Apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, noi am 

modificat Hotărârea nr. 368. În hotărârea respectivă era interdicție  privind 

creșterea animalelor și păsărilor în zona centrală a orașului. Datorită modificării 

din luna octombrie am mărit  aria de restricție la nivel de oraș. Sancțiunea se 

transpune într-un tabel, cum ziceați dumneavoastră privind cuantumul amenzii.” 

  Alin Popa: ”Nu puteți amenda până nu interziceți!” 

  Domnul din public: ”Dacă vă uitați pe hartă, care e diferența între Bărăbanț 

și celelalte?” 

  Mircea Trifu: ”Domnule președinte! Vă rog să supuneți la vot 

amendamentul meu! Sunteți obligat să supuneți la vot  amendamentul meu pe 

care l-am făcut!” 

  Pleșa Gabriel: ”Noi vom reveni cu hotărârea.” 

  Marcel Jeler: ”Dar să le spuneți oamenilor că asta ați hotărât, că veți reveni 

cu modificare, cu proiect de modificare sau de menținere a hotărârii.” 

  Mircea Trifu: ”Noi vrem rezoluția acum!” 

  Domnul din public: ”Orizontul nu e în Alba-Iulia?” 

  Pleșa Gabriel: ”Ba da!” 

  Lupea Gabriel: ”Ținând cont că proiectul este la diverse o să o luăm ca o 

informare. În cazul în care va fi depus proiect pe ordinea de zi, atunci vom discuta.” 

  Mircea Trifu: ”Domnul secretar!  Să dăm o rezoluție acum!” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Domnul Trifu! Am dat-o dar dacă nu ascultați 

și vorbiți întruna nu avem cum să ne înțelegem!” 

  Lupea Gabriel: ”La următoarea ședință vom discuta subiectul acesta dacă 

îl vom avea pe ordinea de zi. Dacă va fi un proiect.” 

  Mircea Trifu: ”Dar noi suntem obligați să dăm o rezoluție!” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Am dat-o! La următoarea ședință avem 

proiectul respectiv pe ordinea de zi.” 

  Mircea Trifu: ”Cine își asumă să facă proiectul?” 

  Paul Voicu: ”Noi consilierii!” 



 

  

  Alin Popa: ”Vă rog frumos să treceți în procesul verbal efectiv cine votează 

și cum votează! Nu așa! 16 = 19! Ca să știe cetățeanul că este contribuabil! Acesta 

este cadoul pe care ni l-ați făcut de centenar!” 

  Domnul din public: ”Mulțumim frumos dacă faceți să fie bine!” 

 

  Lupea Gabriel: ”Trecem la ordinea de zi. Începem cu proiectul nr. 3.” 

  

   3. Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia cu privire la aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local 

din anii precedenți ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în 

anul 2018, cu modificările și completările ulterioare 

  Se dă cuvântul doamnei Ani Metea care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Ani Metea: ”S-au disponibilizat  trei milioane 128, sume neutilizate din 

excedent pentru acoperirea găurilor din secțiunea de funcționare.” 

 Lupea Gabriel: ”Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul. Cine este pentru?  

Împotrivă? Abţineri?” 

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19  voturi pentru și o abținere Vasile 

Crișan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 459/2018 

 

  1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al 

municipiului Alba Iulia 

 Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Teofila Țîr: ”Față de materialele pe care vi le-am prezentat, o modificare de 

sume. La partea de donații au mai intrat 3,3 mii lei pentru creșă la bunuri și servicii 

pentru cumpărare cadouri la copii mici. La cap. 68 la cheltuieli de personal în loc de 

630 cu minus este – 57. La alte transferuri – 433, la asistență socială, tichete sociale 

140. Și plus la bunuri și servicii 3,3 mii lei.” 

 Lupea Gabriel: ”Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul cu amendamentele 

propuse. Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri?” 



 

  

 ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentele  a fost votat cu 20  voturi 

pentru.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 460/2018 

 

  2. Execuția bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV anul 

2018 al Municipiului Alba Iulia    

  Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Marcel Jeler: ”Vot cu majoritate.” 

  Teofila Ţîr: „Conform Legii nr. 273 la sfârșitul fiecărui trimestru se aprobă 

execuța pe trimestrul anterior. Este execuția parțială.” 

  Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 20 voturi pentru.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea  461/2018 

 

   4. Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele 

locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2019 

  Se dă cuvântul domnului Călin Badiu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

 Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Marcel Jeler: ”Majoritate.” 

  Călin Badiu: ”Referitor la taxele și impozitele aplicabile în 2019 trebuie să 

menționez că sunt doar modificări referitor la indicele de inflație  conform codului 

fiscal. Deci, se majorează taxele și impozitele locale cu valoarea de 1,34 % conform 

indicelui stabilit de Ministerul Finanțelor și comunicat nouă în urma solicitării 

noastre. Pe lângă aceste modificări, în hotărârea pe 2019 mai avem o modificare  

referitoare la eroii revoluției  care în cursul lunii martie 2018 au făcut o solicitare în 

acest sens să fie și litera c și d din Legea nr. 341 cuprinși în scutire  pentru clădirea 

de domiciliu. Conform răspunsului Consiliului local din  martie le-am comunicat că 

în urma hotărârii se va avea în vedere acest lucru. Ca urmare s-a procedat la 

modificare. Se va acorda celor cu merite deosebite și luptătorilor cu un rol 



 

  

determinant. Pe lângă reținuți și  răniți. 

 După perioada de dezbatere publică am mai primit de la Hotel Transilvania  o 

solicitare cu nr. 124712/12. 12. 2018  pe care am comunicat-o consilierilor 

referitoare la taxa de promovare turistică. Asta am mai discutat și anul trecut. Eu am 

fost obligat să o prezint consiliului.” 

  Mircea Trifu: ”Ca să fiu puțin mai clar! De la dânsul știu, de fapt am purtat o 

discuție  referitoare la cele patru categorii. Dânsul nu a menționat. Noi am scutit până 

acum.” 

  Călin Badiu: ”S-a discutat în ședința din martie. Și am mai discutat în martie 

și aprilie și de aia nu am mai ... ” 

  Mircea Trifu: ”Ok. Aș vrea să propun un amendament în Consiliul local că nu 

toată lumea face parte din comisie. Și de aia vreau să fim un pic mai expliciți  vis a 

vis de chestiunile astea. Ca să înțeleagă toată lumea. Cele patru categorii de 

revoluționari, moștenitorii celor decedați, răniții.” 

  Călin Badiu: ”Impozitul este pe proprietate și nu se poate acorda 

moștenitorilor.” 

  Mircea Trifu: ”Bun. Atunci cele două categorii pe care urmează să le scutim.” 

  Călin Badiu: ”Sunt patru categorii prevăzute de legea lor specială. Deci, 

reținuți, răniți, eroi cu rol determinant și ... Noi la primele două le-am acordat  prin 

hotărârea de anul trecut. Acum s-a acordat și la celelalte două categorii.” 

  Mircea Trifu: ”Așa. Acum propuneți dumneavoastră să le acordăm.” 

  Călin Badiu: ”Este hotărâre!” 

  Mircea Trifu: ”Eu... amendamentul ar fi să nu le acordăm celor două categorii. 

Și vă spun și de ce. Pentru că acești oameni care au beneficiat de acest certificat de 

revoluționar, nici nu știu dacă mai primesc acum acele indemnizații lunare. La un 

moment dat România plătea 28 milioane de euro pe an pentru indemnizațiile acestea. 

Sunt cifre oficiale pe care le-am luat de pe tot felul  de documentații cu specific. În 

momentul ăsta pot să vă spun doar atât. Că jos, în fiecare zi vă puteți uita că vin 

oameni să își ceară terenul confiscat de partidul comunist în anul 1950. Și nici acum 

nu au reușit. Au umblat prin instanțe. Nu au reușit să își obțină terenul confiscat de 

partidul comunist. Ba mai mult au înfundat și pușcăriile  unii dintre ei. Și după asta 

primesc mult mai puțini bani, după ani grei de pușcărie decât aceste indemnizații pe 

care acești revoluționari cu diplomă, nu știu cum s-a stabilit acea diplomă, le 

primesc. Cred că deja e prea mult și destul cu povestea asta. Mi se pare normal și 

firesc ca și acei oameni care  au participat la revoluție într-un fel sau altul, cu merite 

sau fără merite, să plătească  ca și noi toți impozitul. Au primit pe lângă asta și 500 

mp intravilan în condițiile în care oamenii de care vă spuneam nici acum nu și-au 

obținut terenul confiscat.” 

  Pleșa Gabriel: ”Câte cazuri sunt în plus față de anul trecut?” 

  Călin Badiu: ”Avem 12 cereri.” 

  Domnul din public: ”Vreau să îi dau răspunsul la domnul. Ce frumos a vorbit! 

Îmi place foarte mult! Din suflet! Ura asta a fost și rămâne. De ce și cum, nu știu. Eu 

în data de 21 decembrie 89 am auzit la Europa Liberă, am ieșit în stradă, am luat un 



 

  

steag, i-am făcut o gaură și am ieșit în fruntea județului Alba-Iulia. Nu mi-a fost 

rușine. Nu are de ce să îmi fie rușine și nu o să îmi fie rușine. Aceste treburi numai 

oamenii care au participat atunci pot să știe. Mă trec fiorii. Păcat de acei oameni care 

au murit și și-au vărsat sângele. Unii îi denigrează și acum. Nu știu. Nu am treabă. 

Nu am primit nici un hectar de pământ, nu am nici cei 500 mp. Acum de trei luni de 

zile mi-a venit indemnizația. Și ca să pot să îi spun. Trei persoane au 500 m de teren 

intravilan. Alea se văd. Poate să meargă la Prefectură și se găsesc. Și vă rog din 

suflet. Înainte de a vorbi, mergeți și verificați că nu e așa greu.” 

  Vasile Crișan: ”Aș ruga frumos să ne prezinte puțin fiind vorba de impozite și 

taxe cum e cu abonamentul din piață. Pe o săptămână, pe lună? Am întrebat și în 

comisie.” 

  Călin Badiu: ”Cum v-am spus și ieri în comisie nu este domeniul care ține de 

impozite și taxe locale. Este altă poveste. Este administrarea pieței.” 

   Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot. Cine este 

pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentruși 3 abțineri Vasile 

Crișan, Bucur Dumitru, Mircea Trifu.” 

  

   S-a adoptat Hotărârea nr. 462/2018 

   Mircea Trifu: ”Ar fi fost corect să supuneți la vot amendamentul meu.” 

   Marcel Jeler: ”Și așa este corect, domnul Trifu.” 

 

    5. Documentația tehnico-economică, faza SF pentru obiectivul : ”Extindere 

rețea canalizare menajeră și racorduri pe strada Modena din municipiul Alba Iulia ” 

  Se dă cuvântul doamnei Ani Metea care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Ani Metea: ”Este o documentație faza SF întocmită  de Apa CTTA prin 

colectivul de proiectare și pentru cuprindere în buget pentru anul 2019  o supunem 

aprobării documentația tehnică.”   

 Lupea Gabriel: ”Discuții? Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

 

    S-a adoptat Hotărârea  463/2018 

 6. Modificarea Hotărârii nr. 427/2018 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia 

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de 



 

  

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Marcel Jeler: ”Majoritate.” 

  Crina Dumitrescu: ”Vă propun modificarea hotărârii prin redefinirea 

sumelor neeligibile  care inițial au fost aprobate în proiectul anterior.” 

  Lupea Gabriel: ”Discuții dacă sunt? Nu sunt, așadar  supun la vot proiectul. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 19 voturi pentru.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 464/2018 

 

   7. Modificarea Hotărârii nr. 428/2018 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia 

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Crina Dumitrescu: ”La fel. Exact același lucru. Lotul 2.” 

  Lupea Gabriel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

 

S-a adoptat Hotărârea  465/2018 

 

   8. Îndreptarea unei erori materiale din anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 425/2018 

a Consiliului local 

   Se dă cuvântul doamnei Ani Metea care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 



 

  

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Ani Metea: ”Îndreptare de eroare materială. Din greșeală s-a trecut.” 

  Lupea Gabriel: „Dacă aveți întrebări? Nu sunt, așadar supun la vot 

proiectul de hotărâre. Cine este pentru aprobare? Împotrivă? Abţineri?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

 

S-a adoptat Hotărârea  466/2018 

 

     9. Modificarea  Anexei la  Hotărârea nr. 223/2018 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia cu privire la  aprobarea   indicatorilor  tehnico-economici   

aferenţi   obiectivului:”Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru Grădiniţa 

cu program normal Bărăbanţ din municipiul Alba Iulia str. Mureşului nr. 136” 

   Se dă cuvântul doamnei Ani Metea care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Ani Metea: ”În cadrul Hotărârii nr. 223/2018  a fost subestimată cheltuiala 

pentru  măsurile ISU. Proiectantul le-a corectat  și de aia modificăm valoarea.” 

 Lupea gabriel: „Să trecem la vot! Cine este pentru aprobare? Abţineri? 

Împotrivă?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

 

S-a adoptat Hotărârea  467/2018 

 

   10. Modificarea Hotărârii nr. 311/2018 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia 

        Se  prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  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. 

   Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Pleșa Gabriel: ”Îl propun pe domnul Lazăr Bogdan dacă este de acord.” 

  Lupea Gabriel: ”Cine este pentru aprobare proiectului cu această 

propunere? Abţineri? Împotrivă?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea  468/2018 

 



 

  

  11. Modificarea statului de funcții, ca urmare a promovării personalului 

contractual în grade/trepte profesionale din aparatul de specialitate al Primarului 

municipiului Alba Iulia și al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” 

aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

    Se dă cuvântul doamnei Andreea Man  care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil 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.” 

  Marcel Jeler: ”Majoritate.” 

  Andreea Man: ”În luna decembrie am avut un examen de promovare la 

personalul contractual.” 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot! Cine este pentru aprobare? Abţineri? 

Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea  469/2018 

 

  12. Modificarea statului de funcții, ca urmare a promovării funcționarilor 

publici în grad profesional din aparatul de specialitate al Primarului municipiului 

Alba Iulia și al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” aflat în 

subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

   Se dă cuvântul doamnei Andreea Man  care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil 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: ”La fel și la funcționarii publici.” 

  Lupea Gabriel: „Discuţii? Cine este pentru aprobare? Abţineri? 

Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea  470/2018 

                                           

        13. Aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice 

Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și pentru 

reglementarea unor măsuri privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual al căminului, altul decât personalul de specialitate 

  Se dă cuvântul doamnei Bedelean Corina care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil 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 Popa Pavel  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. 

   Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Bedelean Corina: ”Având în vedere gradația obținută, modificăm statul de 

funcții.” 

  Lupea Gabriel: „Discuţii? Cine este pentru aprobare? Abţineri? 

Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  471/2018 

 

  14. Modificarea Regulamentului privind organizarea și executarea 

serviciului public de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia 

aprobat prin Hotărârea nr. 298/2013 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

  Se dă cuvântul domnului Călin Sunzuiană  care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 



 

  

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil 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.” 

  Marcel Jeler: ”Majoritate.” 

  Călin Sunzuiană: ”Este vorba despre modificarea regulamentului de taxi pe 

raza municipiului Alba-Iulia, în speță modificarea numărului de autorizații taxi 

maxim ce pot fi eliberate pe următorii cinci ani  și alte modificări care țin de buna 

organizare și desfășurare a activității de taximetrie pe raza municipiului Alba-Iulia. 

Proiectul a fost pus în dezbatere publică. Am avut două sugestii la proiectul supus 

dezbaterii publice.  Față de cele propuse ne menținem punctul de vedere cu excepția 

numărului minim de vehicule pentru perioada 22,00 – 6,00. Adică, noaptea să fie 

5% din numărul total de autorizații față de 10 cât e propus prin proiect.” 

  Pocol Dorin: ”Dar de ce trebuie să fie mai puțin?” 

  Călin Sunzuiană: ” Înseamnă cam 12 mașini noaptea. Sunt domnii taximetriști 

aici. Zic că e suficient. Nu se circulă. Și nu se stea degeaba. Dar nu mai puțin de 

două mașini pe fiecare dispecerat. Aia înseamnp minim 10.” 

  Mircea Trifu: ”Am avut proiectul respectiv și în comisie. Am aflat multe 

lucruri și în comisie. De ieri până azi am aflat multe lucruri. Au venit oamenii aici. 

Eu cred că există o tendință și un scop până la urmă ca în Alba-Iulia  să se întâmple 

și cu transportul acesta al taximetriei  ce s-a întâmplat și cu transportul în comun. Să 

rămână o singură firmă într-un final. Deci, toate lucrurile duc la asta. Am studiat mai 

bine criteriile pe care dumneavoastră le solicitați pentru creșterea asta a numărului 

de mașini și cu siguranță multe dintre ele nu pot fi îndeplinite de cei 60 – 70 de 

taximetriști care funcționează în regim PFA. Inclusiv mi s-a părut, așa cum v-am 

spus și ieri acel criterui referitor la vârstă, parcă ne punem și împotriva celor tineri 

să plece de aici. Nu e nici taximetrie, nici chirurgie pe creier, nici ceva destul de 

complicat. V-am spus și ieri. Mi se pare absurd acel criteriu  să ai nu știu câți ani de 

taximetrie ca să primești nu știu câte puncte  să fi într-un clasament și să poți 

participa. Tot ce știu este că pe piața neagră și până la urmă pe aia reală  un loc de 

taximetrist în Alba-Iulia se vinde cu 5000 de euro. Cam la asta se traduce povestea. 

Minim 5000.” 

  Pleșa Gabriel: ”Prin proiect descurajăm asta.” 

  Mircea Trifu: ”Nu cred. Dimpotrivă, eu cred  că îi încurajați.” 

  Hașa Cătălin: ”Foarte adevărat că nu îi descurajăm.” 

   Mircea Trifu: ”Eu vă propun dincolo de ironii, glume cum s-au făcut și în 

urmă cu trei luni  pe proiect și ați văzut ce a ieșit în problema cu păsările, să amânăm 



 

  

acest proiect pentru o dezbatere serioasă între cei care practică meseria asta, nu una 

formală așa cum practicăm în diferite etape, cea de pe site-ul Primăriei. Mulți dintre 

oameni nu au abilitatea asta și nici nu îi putem obliga. Eu cred că trebuie să învățăm 

ceva din experiența de azi. Să facem mai multe dezbateri publice cu cetățenii, reale 

în care să ascultăm  ceea ce doresc oamenii, să nu pățim peste o lună sau două  că 

vor veni alte zeci de persoane ca să conteste acest proiect. Vă mulțumesc. Deci, 

amendamentul meu rămâne. Propunerea de amânare a acestui proiect și stabilirea 

unei sesiuni de dezbateri serioase cu oamenii care practică meseria.” 

  Domnul din public: ”Vreau să vă spun dacă îmi permiteți. Lucru care mă 

deranjează pe mine. De ce mărire? De la 200 și de autorizații  la 280! De ce?” 

  Pleșa Gabriel: ”Dacă îmi permiteți! Pentru că orașul a crescut în ultimii cinci 

ani de zile de la 58500 la recensământul din 2011 la peste 72 mii. Și cerințele sunt 

mai mari. Acum dumneavoastră vă gândiți la concurență. Nu o să pierdeți absolut 

nimic.” 

  Domnul din public: ”Nu, nu, nu. Problema e în felul următor, domnul 

viceprimar. Legea spune foarte clar. Autorizațiile se dau în funcție de numărul de la 

recensământ  până la patru. La mia de locuitori. Acum autorizațiile din câte știu eu 

sunt  240  plus ce s-a mai întâmplat cu greșeala  aia din 2015. Dar problema e foarte 

simplă. Degeaba crește numărul de autorizații pentru că personal taximetriști nu 

sunt. Și ce vă avantajează pe dumneavoastră  că se mărește numărul de autorizații? 

Numai cineva să facă speculări cu ele, să le vândă cum ziceți cu nu știu câte mii de 

euro! Ascultați-mă! Eu nu vorbesc aiurea că sunt prins în activitate și știu.  Deci, nu 

sunt șoferi. Care au anumite SRL-uri, au firmă de transport, nu au șoferi! Au 30, 40, 

50, 60 de autorizații și ei nu reușesc  să scoată 10 mașini pe drum. Asta e problema. 

Pe urmă doi la mână. Hai să facem o socoteală simplă! 280 de locuri de taxi. 

Dumneavoastră doriți autorizații să fie în municipiul Alba-Iulia. No! Arătați-mi 

locuri de parcare pentru taxiuri cel puțin jumătate. No vedeți! Problema se va mai 

rezolva. Mi se pare total aiurea să creștem  un număr de autorizații când tu ai 240 și 

nu reușești să scoți taxiuri să satisfacă numărul ăsta.” 

  Pleșa Gabriel: ”Punctul dumneavoastră este bun până la un moment dat. Deci, 

tocmai de aceea am scos. Puteam sigur să scoatem până în patru. Noi am spus maxim 

ce se poate. De ce? Pentru că tocmai știam că în ultimii ani au fost cereri   de oameni 

care au vrut să facă activitatea asta de taxi  dar nu puteau pentru că nu mai erau locuri 

disponibile. Și atunci ce făceau? Care aveau mai multe licențe  vindea la negru. 

Trebuie să descurajăm asta. Omul care vrea să facă cinstit această muncă să poată să 

acceseze.” 

  Domnul din public: ”De exemplu, dacă vine unul care vrea să facă cinstit 

activitatea asta, să acceseze un loc. Unul care vine dinafară de sistem clar că nu 

reușește să intre.  De ce? Pentru că punctajele și toată grila aia  care o dă legea, cu 

punctaj, cu vechime e clar că e favorabilă. Simplu. Unu care vine cu autorizație fără 

vechime nu are puncte. Degeaba își ia mercedes nu știu de care, că ăla care are 

vechime  are mai multe puncte ca el. Și nu are rost.” 

  Pleșa Gabriel: ”Am încurajat vehiculele electrice.” 



 

  

  Domnul din public: ”Interesul este să se facă activitate. De ce? Sunt firme care 

au 50 – 60 de autorizații  și scot între 10 și 15 mașini. De ce? Atunci administrația 

publică locală care are în vedere activitatea asta de ce nu ia măsuri? Și să îi retragă 

autorizațiile și să le ia alții!” 

  Călin Sunzuiană: ”Avem dispecerate cu 50 – 60 de vehicule. Înafară de Florea 

Grup și Exclusiv internațional care au 32 și 25 de autorizații taxi, toți ceilalți 143 de 

taximetriști autorizați au maxim 4 – 5 autorizații.” 

  Domnul din public: ”Să vă spun de ce au așa. Pentru că în 2003 când s-au 

făcut autorizații în baza legii nr. 38 au venit fel de fel pentru că atunci nu s-au ocupat 

locurile. Au fost 300 și ceva de locuri în oraș și nu s-au ocupat. Şi s-au înfiinţat SRL-

uri cu 2, 3, 4, 5 maşini. Între timp, procesul de vânzare a locurilor de taxi a început 

să crească şi le-au acaparat anumite persoane. Dar practic sunt aceeaşi patroni. La 

943 e SC cutare, SC cutare. La 946 SC cutare, SC cutare. Că are 2, 3, 4, 5, 6 maşini.  

Dar practic patronii sunt aceeaşi. Că firmele sunt 20 de mii de firme, e cu totul 

altceva. Dar ei sunt proprietari. Şi locurile sunt ale lor. Ei le gestionează.” 

  Vasile Crişan: „Îmi aduc aminte în 2012 când a fost licitaţia înainte. S-a 

stabilit un lucru clar. 240 de locuri. Că nu se poate, că nici într-un caz!  A venit după 

aia instanţa şi a mai dat câteva locuri. Acum mărim la 280. Dar e necesar? Că dacă 

se mai întâmplă o instanţă, putem mări la mai mult? Eu cred că ar fi foarte bine să 

ne oprim la câte avem.” 

  Domnul din public: „Ideea care este? Sunt maşini 250 dar în trafic  nu sunt 

mai mult de 160. Asta e problema. Nu avem maşini afară. Sunt firme care nu au ieşit 

cu maşina afară de un an. Se poate verifica.  Dacă o maşină nu a lucrat de şase luni 

de zile, să iasă afară!” 

  Pocol Dorin: „Dumneavoastră vă este teamă de ceva?” 

  Domnul din public: „Să facă controale, domnule!” 

  Domnul din public: „Nu găsesc logica şi rostul! Dacă sunt 250 de locuri şi noi 

nu putem să scoatem pe drum mai mult de 150, de ce să mărim?” 

  Domnul din public: „Să le scoată afară!” 

  Vasile Crişan: „Pentru ultima dată. Eu am încercat să am o discuţie cu 

Compartimentul transporturi din Primărie. Şi am spus: domnule,  ne e foarte uşor să 

verificăm! Cere domnule la fiecare firmă! Cereţi revisalul care ne arată câte ore a 

lucrat fiecare într-o lună! Trebuie acest lucru pus la punct. Dar a spus domnul că nu 

se poate!” 

  Călin Sunzuiană: „În lege scrie că autorizaţia taxi se retrage  dacă peste 6 luni, 

respectiv 12 luni din motive nejustificate ai redus parţial sau total activitatea taxi, 

autorizaţia se retrage, faţă de numărul de ore maxim prevăzut în contract sau 

regulament efectiv de a lucra pe zi, ceea ce noi nu avem momentan reglementat.” 

  Domnul din public: „E foarte simplu. Orice taxiu se verifică foarte simplu. 

Este ceas. Şi ceasul are înregistrat în memoria fiscală absolut tot. Ia domnule şi 

verifică!” 

  Domnul din public: „Sunt şi oameni care sunt angajaţi în altă parte. Ei nu pot 

să iasă opt ore.” 



 

  

  Domnul din public: „Orice taxiu se poate verifica!” 

  Haşa Cătălin: „Minim opt ore pe zi.” 

  Domnul din public: „Activitatea e dată de ceas. Acolo scrie clar. Timp lucrat! 

În momentul în care scot raportul acolo scrie: 16,00, PFA a lucrat 3 ore şi nu ştiu cât. 

Pentru că la noi timpul lucrat e timpul în care suntem în cursă. Ca să acoperim cele 

opt ore practic poate stăm în drum 10 – 12 ceasuri. Şi când scoţi raportul o să fie 

cinci ore lucrate. De ce? Pentru că stai mult timp. Dacă ai lucra opt ore continuu ar 

fi altceva. Dar nu se poate lucra opt ore.” 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: „Haideţi să găsim varianta corectă!” 

  Mircea Trifu: „Vreau să vă spun că discuţia de până acum este un argument 

la ceea ce v-am propus. Haideţi să amânăm proiectul!” 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: „Haideţi să amânăm atunci toată şedinţa!” 

  Mircea Trifu: „Este singurul proiect pe care l-am propus spre amânare!” 

  Domnul din public: „Să se facă controale!” 

  Domnul din public: „Şi cu staţiile de taxi să o rezolvăm odată, că nu avem 

unde să stăm!” 

  Lupea Gabriel: „Face cineva propunere de modificare?*” 

  Pleşa Gabriel: „Minim patru ore pe zi. La şase luni monitorizare.” 

  Vasile Crişan: „Se pune problema să aibă cel puţin patru ore. Că altfel acum 

este situaţia. Sunt ulţi acum care au două ore şi după care el lucră mai mult. Acea 

persoană care are contract de muncă în altă parte are opt ore şi el mai poate presta 4, 

6 sau 7. Nu mai poate presta încă opt. Şi atunci, hai să îi punem patru ore.” 

  Domnul din public: „E mai bine două ore.” 

  Vasile Crişan: „Nu e bine. Este o problemă. Dacă îi pun patru ore, toată lumea 

îşi trece două ore şi lucrează şase.” 

  Mircea Trifu: „Propun amânare!” 

  Domnul din public: „Activitatea de taxi se poate monitoriza foarte simplu. În 

momentul în care i-ai luat hârtiile pe care suntem obligaţi să le avem asupra noastră, 

cu ecusonul de pe maşină şi cu bonul pe care îl emite ceasul de taxat! La colegii care 

au PFA este totul în regulă, aşa cum cere legea.  Ceea ce nu se găseşte şi nu se va 

putea controla la SRL-uri deoarece şoferii care deservesc taxiuri nu au trecut nume 

pe bon! Astea trebuie puse în regulă  şi atunci îl vei putea verifica! Simplu!” 

  Lupea Gabriel: „S-a discutat suficient! Să trecem la vot! Supun la vot 

propunerea domnului Trifu de amânare a acestui proiect. Cine este pentru amânare?” 

  „Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 4 voturi pentru amânare 

Mircea Trifu, Bucur Dumitru, Vasile Crişan, Lazăr Bogdan  şi 16 voturi împotriva 

amânării.” 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus, 

respectiv cu amendamentul de două ore. Cine ste pentru?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul şi amendamentul a fost votat cu 17 voturi pentru, 

2 abţineri Vasile Crişan, Bucur Dumitru şi un vot împotrivă Mircea Trifu.” 

 

 



 

  

   S-a adoptat Hotărârea  472/2018 

 

 15. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „ALBA 

IULIA – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ DIGITALĂ”, finanțat din Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 10/2018 

  Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan  care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil 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.”  

  Nicolaie Moldovan: „Este vorba de un proiect finanţat prin Programul 

Operaţional Capacitate Administrativă. A fost avizat favorabil la comisie. Este un 

proiect pentru care se solicită aprobare. Valoarea totală un milion 437 mii. 

Solicităm o aprobare pentru o cofinanţare de 2% ce se va asigura pe o perioadă 

de doi ani de zile iar valoarea ei este de 28752 mii lei.  Proiectul presupune 

achiziţia unei platforme informatice integrată  care de la momentul în care ea va 

intra în funcţiune  va permite Primăriei să poată taxa ceea ce azi face la ghişeu în 

mod direct, în mod on line, fie prin intermediul telefonului mobil, tabletei sau 

calculatorului. De pildă,  în aceste servicii din platformă o să putem taxa 

autorizarea vehiculelor de mare tonaj. Cu ocazia aceasta o să putem monitoriza  

şi prezenţa lor în oraş şi circulaţia lor pe arterele oraşului.  Nu doar achiziţionarea 

taxei de tranzit a oraşului.  De asemenea, o să putem gestiona autorizarea 

comercializării produselor şi serviciilor din piaţă şi de la comercianţii pe care îi 

autorizăm. Putem să gestionăm abonamentele de parcare rezidenţială şi cele 

viitoare de pe domeniul public. Prin acest proiect, o parte din funcţionarii publici  

şi contractuali angajaţi ai Primăriei o să participe la o serie întreagă de activităţi 

de instruire care ar urma să le îmbunătăţească abilităţile, în special de comunicare 

cu cetăţenii şi cu companiile sau organizaţiile  neguvernamentale.” 

  Mircea Trifu: „Mi se pare unul din cele mai ambiţioase şi mai interesante 

proiecte propuse până acum. Din ce am avut ieri discuţii şi în comisie, până la 

urmă acest pas foarte important  duce în final, să sperăm în timp cât mai repede 

la posibilitatea unui albaiulian de a obţine o autorizaţie sau a certificatului de 

urbanism fără să mai fie nevoie să se deplaseze. Asta bineînţeles, după cum ştie 

şi domnul Moldovan este un proces care va dura.  Însă aici vreau eu să pun o 

întrebare sau două şi să fac o observaţie. Din punctul meu de vedere, în ceea ce 

mă interesează şi mi se pare foarte important sunt chestiunile legate tocmai de 

această etapă care au legătură cu rbanismul.  Referitor la baza de date pe care 

Primăria încă o are destul  de anevoios strânsă şi încă incompletă în ceea ce 

priveşte drumurile publice, s-a înfiinţat acel birou de GIS în urmă cu un an sau 

un an şi jumătate care este un pas important.  Deocamdată ştiu, şi discutînd de 



 

  

multe ori  cu echipa de acolo că sunt  încă paşi importanţi  de făcut ca să poată fi 

adunată acea bază de date serioasă care să stea la baza unei platforme cu adevărat 

puternice. Întrebarea mea este dacă în cadrul acestui proiect vom achiziţiona prin 

echipa care se va forma în cadrul proiectului, servicii de dezvoltare sau o 

platformă gata făcută? Pentru că din punctul meu de vedere ar fi bine să 

achiziţionăm servicii de dezvoltare şi nu o platformă gata făcută, deoarece aceste 

viitoare platforme ar fi inteligent să le construim împreună cu necesităţile oraşului  

şi să le adaptăm la necesităţile oraşului. Am observat în ltima perioadă foarte 

multe probleme în ceea ce priveşte  intervenţia la infrastructura care se face pe 

drumuri în lipsa unui regulament referitor la asta. Şi pur şi simplu acum 

mărturisesc că am copiat un asemenea regulament de la o primărie apropiată de 

la Sibiu, am transmis aparatului de specialitate să creionăm un asemenea 

regulament în aşa fel încât, evident  o bază de date comună să pliem şi să putem 

folosi şi platforma. De asta aş vrea să vă solicit ca să fie o interactivitate între 

oamenii din comisia de urbanism şi cei care îşi doresc, cum sunt şi eu să 

participăm măcar cu opinii. Căci, cu sfaturi nu ne permitem. La caietul de sarcini 

chiar aş vrea să primesc răspuns dacă vom achiziţiona acele servicii de dezvoltare 

şi nu o platformă  şi dacă sunteţi deschişi la o colaborare.” 

  Nicolaie Moldovan: „Răspunsul este că achiziţia se va baza pe un produs 

dezvoltat. Deci, nu va fi un produs deja creat pe care să îl cumpărăm. Al doilea 

răspuns  este da ca întotdeauna.  Aş vrea totuşi să fac o remarcă vis a vis de 

posibilitatea de a oferi direct  din această platformă solicitanţilor  certificatelor de 

urbanism şi mai târziu autorizaţia de construire. Noi o să le acordăm în format 

electronic, o să le punem la dispozişie, însă în acelaşi timp este foarte important 

să fim cu toţii conştienţi că cei care le solicită şi le primesc din partea noastră doar 

cu semnătura electronică şi cu semnătura digitală din partea noastră, nu vor putea 

să le fructifice, cel puţin certificatul de urbanism. Deocamdată legislaţia este de 

aşa natură. Noi o să facem această etapă. Nu suntem prima primărie  care să o 

eliberăm în format digital o serie de documente. Ele vor avea autoritate prin 

semnătura digitală a mai multor colegi din Primărie şi din aparat respectiv. Dar în 

acelaşi timp va trebui să înţelegem că din păcate atâta timp cât legislaţia nu se va 

modifica, cetăţenii le vor avea doar cu statut de informare o perioadă de timp şi 

nu se vor pute bucura de aceste documente în deplinătate. Tot vis a vis de partea 

de urbanism, prin această platformă o să căutăm să armonizăm digital bazele de 

date care există la serviciul urbanism, Poliţia locală şi impozite locale.” 

 

 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Raul Sebastian Tudoraşcu. 

 

 Lupea Gabriel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 473/2018 



 

  

 

  16. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului  „Transport 

Innovation Gender Observatory” - acronim TInnGO, finanțat în cadrul 

programului european HORIZON 2020 

  Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan  care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil 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.”    Nicolaie 

Moldovan: „Sunt două proiecte propuse a fi finanţate prin Programul Horizon 

2020. Municipiul Alba-Iulia are calitatea de partener. Finanţare nerambursabilă. 

Este acoperită sută la sută din proiect. Nu se solicită aprobare din bugetul local. 

Ambele proiecte au legătură cu doemniul mobilităţii urbane. Sunt proiecte de tip 

soft. Ele nu presupun investiţii. Oraşul Alba-Iulia are aici calitatea de oraş care 

este dispus să înveţe.” 

  Lupea Gabriel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere 

Mircea Trifu.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 474/2018  

   

  17. Participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de partener în cadrul 

proiectului Rumorless Cities, finanțat prin Programul european URBACT III 

2014-2020 – Rețele de transfer 

 Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan  care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil 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.”    Nicolaie 

Moldovan: „Un proiect cu finanţare sută la sută.” 

  Lupea Gabriel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere 

Mircea Trifu.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 475/2018  

      

  18. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului  „Positive 

City ExChange” - acronim CityxChange, finanțat în cadrul programului european 

HORIZON 2020 

  Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan  care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil 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.”    Mircea 

Trifu: „O singură observaţie. Implementarea acestor proiecte nu creează nici un 

avantaj decât  că nişte oameni o să îşi găsească un loc de muncă câtva timp acolo 

şi Primăria e partener. Am avut o rugăminte, ca la sfârşitul celor doi ani de proiect 

să ni se prezinte câteva avantaje  care au fost obţinute din aceste proiecte.” 

  Lupea Gabriel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru şi o abţinere 

Mircea Trifu.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 476/2018   

 

  Revine în sala de şedinţă domnul consilier Raul Sebastian Tudoraşcu. 

 

  19. Încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul nr. 

109752/2625/22.12.2015, încheiat  prin  Direcția de  Asistență Socială Alba Iulia 

din subordinea. Consiliului Local Alba Iulia  și  Asociaţia Non-Guvernamentală 



 

  

Maria Beatrice Alba Iulia 

   Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  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. 

   Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Delia Cristescu: „Acest proiecte se referă la contractul pe care Direcţia de 

Asistenţă Socială  îl are cu trei ong-uri din oraş, contracte care ar fi urmat să expire 

la finele acestui an. La fel şi proiectul nr. 20 şi nr. 21. Vă propunem să ne permiteţi 

să prelungim până în 30 aprilie cele trei contracte.” 

  Lupea Gabriel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 477/2018      

    

  Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Mircea Trifu. 

 

  20. Încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul nr.  

109754/349/22.12.2015 încheiat   între Direcția de  Asistență Socială  și   

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pentru susținerea financiară a Centrului 

de servicii acordate în comunitate Sf. Meletie Alba Iulia 

 Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  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. 

   Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Delia Cristescu: „La fel. Cu Filantropia.” 

  Lupea Gabriel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine 



 

  

este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 478/2018      

  

  

 Revine în sala de şedinţă domnul consilier Mircea Trifu. 

  

  21. Încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul nr. 

109748/157/22.12.2015, încheiat prin  Direcția de  Asistență Socială Alba Iulia 

din subordinea Consiliului Local Alba Iulia și Asociaţia pentru Consiliere și 

Asistență Specializată A.C.A.S Alba Iulia 

  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  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. 

   Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Delia Cristescu: „Este vorba de Asociaţia ACAS” 

  Lupea Gabriel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 479/2018  

 

 Delia Cristescu: „Vă rog să îmi permiteţi să discutăm prima dată proiectul 

nr. 23.” 

         

  23. Aprobarea Strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale  la  nivelul 

municipiului Alba Iulia  pentru perioada 2019-2023 

  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  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. 

   Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 



 

  

 

  Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Paul Voicu. 

  

  Delia Cristescu: „Este vorba  de strategia de  dezvoltare a serviciilor  sociale  

la  nivelul municipiului  Alba Iulia  pentru perioada 2019-2023.” 

  Lupea Gabriel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 480/2018  

  

 22. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului local Alba Iulia pentru anul 2019 

 Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  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. 

   Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Delia Cristescu: „Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Alba Iulia pentru anul 2019.” 

  Lupea Gabriel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.” 

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 481/2018          

       

  24. Stabilirea numărului de posturi, pentru asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019 

       Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  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. 

   Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Delia Cristescu: „Pentru anul 2019 rămânem pe acelaşi număr de posturi ca 

şi în acest an.” 

  Lupea Gabriel: „Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.” 

   



 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 482/2018            

 

  25. Aprobarea unor documentatii de urbanism din municipiul Alba-Iulia: 

 Art.1: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 2 

TRONSOANE A CATE 4 LOCUINTE SEMICOLECTIVE SI 

IMPREJMUIRE – MODIFICARE REGLEMENTARI DIN PUZ 

APROBAT CU HCL 108/2008, ALBA IULIA, STRADA NAZARETH ILLIT, 

FN, solicitant CIBU SIMONA, CIBU DAN-MARIUS, ILISIA ELENA”, 

conform planului de situatie anexat. 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă  PUZ-ul  precum 

şi raportul de specialitate. 

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

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  

 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Vasile Crişan. 

   Alexandru Romanițan: ”Avizează pUZ construire două tronsoane  a câte 

patru locuinţe semicolective şi împrejmuire. Suntem pe Nazareth Illit. Avem o 

parcelă de teren situată între două străzi. Se propun câte două tronsoane de 

locuinţe cu regim înşiriut. Se propune câte un loc de parcare pentru fiecare din 

cele opt locuinţe cu posibilitatea amenajării a încă unuia în faţă.” 

      Lupea Gabriel: „Supun la vot articolul 1. Cine este pentru avizare cu condiția 

impusă? Împotrivă? Abțineri?” 

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

 

 Art.2: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA 

DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REALIZARE ACCES, ALBA IULIA, 

STRADA MERILOR, FN, solicitant GHIURA ION”, conform planului de 

situatie anexat. 

   Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul  precum 

şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

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

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

 Alexandru Romanițan: ”Suntem în oarda pe strada Merilor. Avem o parcelă 

de teren . Se propune realizarea unei străzi de acces şi lotizarea parcelelor  în 

vederea construirii de locuinţe individuale.” 

  Lupea Gabriel „Supun la vot articolul 2. Cine este pentru avizare?” 

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

 



 

  

  Art.3: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA 

DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI STRADA DE ACCES, ALBA IULIA, 

STRADA APUSENI, FN, solicitant TALNAR CORNEL, TRIF LUCIAN 

GHEORGHE, TRIF OLTEA, CREIVEAN MARIA”, conform planului de 

situatie anexat. 

   Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul  precum 

şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

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

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

 Alexandru Romanițan: ”Acelaşi lucru ca şi la proiectul trecut. Suntem pe 

strada Apuseni şi Valea Aurului. Trei parcele de teren. Se propune realizarea unei 

străzi de acces şi nişte loturi de locuinţe individuale.” 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot articolul 3. Cine este pentru?” 

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

 

  Art.4: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE DEPOZIT 

CU PARCARE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, DRUM DIN DN1/E81, 

FN, solicitant FAT DANIEL, CREIVEAN OVIDIU MARIUS, CREIVEAN 

DELIA MARCELA”, conform planului de situatie anexat. 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul  precum 

şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

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

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Romaniţan: „Suntem spre Sebeş. Sala de nunţi Hanul dintre 

Sălcii. După service-ul acela auto este o parcelă de teren pe care se propune 

realizarea unui nr. de 72 locuri de parcare şi pe capătul din spate un depozit.” 

 Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai  sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

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

 

  Art.5: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SPATIU 

COMERCIAL – ALIMENTATIE PUBLICA, ALBA IULIA, STRADA 

TRAIAN VUIA, NR. 13, solicitant TRIFAN NICOLAE, TRIFAN SOFIA”, 

conform planului de situatie anexat. 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUD-ul  precum 



 

  

şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

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

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Romanițan: ”Aici titulatura este un pic greşită. Recunosc. Se 

face un restaurant. Suntem pe Calea Moţilor, strada Traian Vuia, Dinu Lipati. 

După Kaufland spre stânga şapte parcări dacă nu mă înşel sau opt.” 

 Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru aprobare? Abțineri? Împotrivă?” 

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

 

  Art.6: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE IMOBIL 

DE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI 

IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, BULEVARDUL FERDINAND I, NR. 22A, 

solicitant SINEA DUMITRU”, conform planului de situatie anexat. 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUD-ul  precum 

şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

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

avem obiecțiuni în privința acestuia.” 

 

 Revine în  sala de ședință domnul consilier Paul Voicu. 

 

  Alexandru Romanițan: ”Aici înainte de toate vreau să vă zic  este cam 

prima documentaţie dată în baza PUZ-ului de interes major pe zona centrală 

aprobată acum câteva luni prin care se dorea în principal creşterea regimului de 

înălţime. Se propune un bloc de locuinţe colective P + 5. Se propun 10 

apartamente cu 10 locuri de parcare.” 

 Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru aprobarea  acestui articol?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 19  voturi pentru.” 

 

  Art.7: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 

LOCUINTE INSIRUITE SEMICOLECTIVE SI IMPREJMUIRE, ALBA 

IULIA, STRADA SIRIA, NR. 1, solicitant SILEA ION, SILEA LIVIA”, 

conform planului de situatie anexat. 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUD-ul  precum 



 

  

şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

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

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Romanițan: ”Suntem în Bărăbanţ, din Emil Racoviţă în stânga. 

Se propun nouă locuinţe înşiruite în regim semicolectiv. Fiecare locuinţă cu locul 

ei de parcare.” 

  Mircea Trifu: „Aici au fost nişte discuţii ca strada respectivă să fie de opt 

metri. Şi vreau să întreb dacă e clarificată treaba asta. Pentru că e bine să ai un 

pic de viziune. Au venit oamenii la mine.” 

  Alexandru Romaniţan: „E prima dată când aud de aşa ceva. La mine nu a 

venit nimeni. Vă zic sincer. S-au aplicat reglementările în vigoare.” 

  Mircea Trifu: „Nu am primit un răspuns. Vorbesc de un lucru foarte serios. 

Strada respectivă are zece metri. Oamenii cer reglementarea. Domnul arhitect nu 

ştie. Doamna Hedviga ştia de acest lucru.” 

  Alexandru Romaniţan: „La mine nu a venit nimeni. Şi dacă se va modifica 

profilul nu e nici o problemă. Câştigă teren oamenii.” 

  Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru aprobarea  acestui articol? Abțineri? Împotrivă?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18  voturi pentru şi o abţinere 

Mircea Trifu.” 

 

  Art.8: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „MODIFICARE PUD 

APROBAT CU HCL 57, ART. 7/28.02.2017 PENTRU CONSTRUIRE 

LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STRADA ALESSANDRIA, NR. 

2, solicitant DOBREAN VICTOR, DOBREAN ANCA, PACURAR ANA”, 

conform planului de situatie anexat. 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUD-ul  precum 

şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Alexandru Romanițan: ”Calea Moţilor către Miceşti. Strada Alessandria. 

Avem un PUD aprobat, bloc de locuinţe colective de forma aceasta. Între timp s-

au mai achiziţionat terenuri de pe latura de nord şi se propune extinderea cu două 

corpuri de clădire.” 



 

  

 Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru aprobarea  acestui articol? Abțineri? Împotrivă?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 19  voturi pentru.” 

 

 Art.9: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE A DOUA 

LOCUINTA PE PARCELA CU DEMOLAREA PARTIALA A LOCUINTEI 

PRINCIPALE, ALBA IULIA, PIATA NATIUNII, NR. 8, solicitant COMAN 

VOICHITA MARIA”, conform planului de situatie anexat. 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUD-ul  precum 

şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

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

avem obiecțiuni în privința acestuia.” 

  Alexandru Romanițan: ”Suntem în centru. Peste drum este Poliţia. E vorba 

de parcela de pe colţ.” 

 Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru aprobarea  acestui articol? Abțineri? Împotrivă?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 19  voturi pentru.” 

 

 Art.10: Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE PARCAJ 

COLECTIV SI AMENAJARE INCINTA, ALBA IULIA, STRADA 

ARNSBERG, FN, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform 

planului de situatie anexat, cu conditia indeplinirii pana la autorizare a 

conditiilor enuntate in aviz Electrica (Nefavorabil la faza PUZ). 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă proiectul  precum 

şi raportul de specialitate.  

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil  cu condiții  acest proiect de 

hotărâre.” 

  Alexandru Romanițan: ”Aici toată lumea ştie despre ce e vorba. Suntem la 

blocul G2 Turturica la care ştiţi că sunt discuţii că se propune spre demolare şi 

realizarea unui parcaj suprateran. PUZ-ul de faţă reglementează urbanistic. 

Practic ce modifică în mare? Reglementările din PUG oricum permiteau  dar 

permiteau  suprateran doar cu două niveluri  supraterane.  Adică, parcări şi un 

etaj. Documentaţia de faţă vine şi reglementează  un parcaj cu P + 2. Ideea e că e 

primul parcaj colectiv din municipiu.  Ştiţi toţi, mai ales de la domnul Trifu câte 

probleme sunt cu parcările în municipiu. Facem ceva în privinţa aceasta. Vreau 



 

  

să ţineţi cont de faptul, ştiu că o să fie discuţii că se demolează blocul acesta. Într-

adevăr se propune a se demola. Dar gândiţi-vă în ce stare e, ce risc e pentru 

persoanele care locuiesc acolo. Vreau să mai menţionez că avizul Electrica este 

nefavorabil, ceea ce nu încurcă. Pe teren sunt ceva linii de medie tensiune  care 

vor fi mutate. Se propun 142 locuri de parcare în clădire şi încă 25 în jur.” 

  Popescu Marius Ciprian: „Am două întrebări tehnice. La mine aici nu se 

vede foarte bine distanţa între clădirea parcării şi blocul care va rămâne.” 

  Alexandru Romaniţan: „ Clădirea este de 1,50 m dar pe faţada asta nu sunt 

geamuri.” 

  Popescu Marius Ciprian: „Şi eventual dacă putem face un studiu de însorire 

pentru că parcarea se va extinde destul de mult în faţă, faţă de bloc. Şi ştiu că sunt 

geamuri în partea de nor. Dar şi în vest.” 

   Alexandru Romaniţan: „Se va face cu siguranţă la faza de autorizare.” 

  Popescu Marius Ciprian: „Ştiu că parterul este destul de jos.” 

  Alexandru Romaniţan: „Ordinul Ministerului Sănătăţii chiar cere studiul 

de însorire.” 

  Bumbu Nicolae: „Vreau să întreb dacă s-au făcut reglementările cu 

proprietarii din acel bloc.  Că acolo ştim că mai sunt proprietari  care locuiesc în 

blocul respectiv. Eu cred că asta ar trebui reglementat. Pentru că vă daţi seama. 

Eu cred că nu se poate demola atâta timp cât sunt proprietari în blocul respectiv.” 

  Mircea Trifu: „Am şi eu două observaţii în sensul acesta urbanistic şi 

economic.  Dar înainte de toate eu nu pot să înţeleg cum putem discuta  urbanistic! 

Nu putem discuta urbanistic până nu discutăm de oameni! Pentru că noi nu 

discutăm de oameni! Noi discutăm, deja vedem parcări, maşini şi acolo încă sunt 

peste 20 de familii care deţin o proprietate! În Constituţia României încă mai scrie 

un articol acolo, nu mai ştiu 43 sau 45, că în România proprietatea e garantată! 

Noi am luat o decizie aşa pas cu pas odată de a cumpăra apartamentele respective 

Primăria deşi am făcut suficiente observaţii. Chiar şi oamenii proprietari acolo au 

solicitat să cumpere ei la preţuri mult mai mari apartamentele din bloc.  S-au dat 

nişte explicaţii. În schimb nu s-a făcut nici un fel de referat din punct de vedere 

tehnic. Domnul arhitect spune că ce pericol ar fi.  Aş vrea să văd şi eu un referat 

tehnic  ca să ştim şi noi ce pericol ar fi pentru oamenii ăia. Că dacă era pericol 

trebuia de acum nu ştiu cât timp să li se pună în vedere să părăsească. Eu, din 

punct de vedere tehnic ştiu  că nu există nici un pericol. Am să vă arăt un lucru, 

un contract de vânzare-cumpărare de acum 2 – 3 ani între părţi. Ştiţi că oamenii 

l-au cumpărat de la Primărie  şi unii dintre ei l-au revândut. Contractul este între 

două persoane fizice şi nu intru în detaliu  că are şi el un număr. Se poate verifica. 

Apartamentul a fost cumpărat cu 6000 de euro. E foarte important să discutăm 

aspectele astea. Aceşti oameni, atât în presă cât şi prin tot felul de mijloace au 

venit şi au comunicat Primăriei pentru că sunt oameni necăjiţi.  Noi nu discutăm 

de oameni şi suntem în preajma Crăciunului! Ce veste minunată pentru oamenii 

ăştia, că aşa e simbolic la români să ajutăm oamenii necăjiţi! Tocmai îi anunţăm 

că îi scoatem în stradă şi le dăm 2000 de euro!” 



 

  

  Pleşa Gabriel: „Nu cred! Nu mai vorbiţi prostii! Aş vrea să vorbiţi 

adevărul!” 

  Mircea Trifu: „Lăsaţi-mă să vorbesc aşa cum vreau! Deci, domnul Pleşa! 

Lăsaţi-mă să termin! Deci, domnul Pleşa, permiteţi-mi să îmi termin cuvântul şi 

jigniţi, spuneşi ce doriţi! Eu vreau să îmi spun punctul de vedere atât cât trebuie!  

Aceşti oameni, cele 20 şi ceva de familii au făcut demersuri, aşa cum v-am spus 

şi au încercat  să găsească o soluţie pentru că noi toţi, şi eu chiar locuiesc acolo 

în zonă la 100 de metri  în linie dreaptă de 40 de ani de acel bloc, ne dorim 

rezolvarea problemei din Turturica.  Dar nu cu preţul batjocurii faţă de vieţi 

omeneşti! Pentru că familiile alea sunt nişte oameni necăjiţi  care au probleme 

sociale  şi care în nici un caz nu se pot adresa pe programul ăla despre   care 

dumneavoastră,  fără să ştiţi sau ştiţi şi îi dezinformaţi că se fac 170 de 

apartamente. Ele vor fi pentru cei care au locuri de muncă.  Mulţi dintre ei au 

locuri de muncă dar nu au vârsta. Mulţi dintre ei sunt oameni bolnavi care stau 

acolo că nu au unde să stea şi cu 2000 de euro nu se pot muta!” 

  Lupea Gabriel: „Vă mulţumim! E suficient! Nu faceţi politică!” 

  Mircea Trifu: „Păi nu e suficient! Lăsaţi-mă să termin, domnule preşedinte! 

Eu nu fac politică! Că nu sunt din nici un partid!  Dar lăsaţi-mă să-mi exprim 

punctul de vedere! Vă rog să îmi permiteţi! Nu îmi obstrucţionaţi punctul de 

vedere! Daţi-mi două minute şi termin!” 

  Lupea Gabriel: „Aţi vorbit 10 minute!” 

  Mircea Trifu: „Pot să vorbesc şi 15! Că e dreptul meu! De asta m-au ales 

oamenii! Să-mi spun punctul de vedere! Dacă dumneavoastră alegeţi ca timp de 

trei ani de zile să nu aveţi nici o obiecţie în consiliul local, e alegerea 

dumneavoastră! Eu îmi fac datoria! De asta am venit aici! Şi vreau să vă spun în 

numele cetăţenilor!” 

  Lupea Gabriel: „Dacă nu vă liniştiţi voi fi obligat să vă poftesc afară!” 

  Mircea Trifu: „Trebuie să aveţi un motiv!” 

  Lupea Gabriel: „Păi ăsta e un motiv!” 

  Mircea Trifu: „Nu e un motiv că nu mă liniştesc! Eu am argumente! Vă rog 

să îmi permiteţi! Domnule preşedinte! Vă rog să îmi permiteţi să îmi spun punctul 

de vedere până la capăt în mod civilizat! Eu nu am jignit! Doar îmi spun punctul 

de vedere! Deci, v-am spus! Din punct de vedere uman cred că sunt suficiente 

argumente. Din punct de vedere urbanistic am criticat deseori formula aceasta de 

a prezenta urbanistic  o schiţă.  La banii pe care îi cheltuim, nu avem un proiector 

ca să vedem excat despre ce vorbim. Să se prezinte blocul. Să vadă toată lumea. 

Unii nu cunosc zona. Unii cunosc zona. Ea, din punct de vedere urbanistic e ca 

un sac, ca un fund de sac. Nici măcar nu o să fie funcţională acea parcare pentru 

că nu există acces.  Există doar accesul de la spital. Se intră într-un sac şi se 

creează o superaglomerare. Din punct de vedere urbanistic, din punctul meu de 

vedere este doar o obsesie. Şi dacă e vorba de politică, alţii fac politică! O 

promisiune de a rezolva cu orice chip, trecând peste oameni acea problemă! Bun. 

Şi din punct de vedere economic o să vă dau un simplu exemplu. În cartierul 



 

  

respectiv a fost o centrală termică. Mă rog. Nu ştiu în ce condiţii a ajuns să fie 

folosită  acum de un cult bisericesc acolo. Nu ştiu cu ce preţ. Dar din punct de 

vedere economic, numai demolarea  aceste clădiri costă 300 mi euro.  Ea ca 

valoarea, cum e a cum pe piaţa imobiliară e cel puţin 400 -500 mii euro. Deci, 

noi distrugem 400 – 500 de mii, mai distrugem 300 de mii cu demolarea urmând 

să construim într-o perspectivă pe care dumneavoastră nu ne-o prezentaţi când şi 

din ce bani! Dacă tot aţi vrea din punct de vedere economic, puteaţi cu banii ăştia  

să valorificaţi clădirea şi să construiţi  o asemenea parcare într-un loc mult mai 

important! Lângă fosta policlinică din cetate unde există un spaţiu de parcare  şi 

puteaţi foarte bine să construiţi o parcare serioasă acolo!  Vă mai dau un singur 

exemplu cu centralele astea. Deci, până acum nu s-a rezolvat în nici un fel cu 

parcările, domnule! În Ampoi 3 în spate la Vinersar s-a vândut o centrală 

termică!” 

  Lupea Gabriel: „Domnul Trifu! E suficient! Gata! Vă rog frumos!” 

   Pleşa Gabriel: „Ca să fie cât mai clar. Din nou revenim şi profităm  de 

necazul unor oameni pentru a ne face aici popularitate. Încă odată. Nu discutăm 

acest subiect. Sigur că nimeni nu îi va scoate. Locuiţi acolo. Sunt câţiva şi aici în 

sală. Nimeni nu îi va scoate în drum. Nu înseamnă că votarea unui proiect 

urbanistic, normal că se va reglementa juridic. Încă odată. Li s-au făcut oferte 

conform unei evaluări.  Unii au acceptat, alţii nu. Situaţia exactă este că 24 din 

105 au mai rămas proprietari. Din aceşti proprietari, vă rog oricând puteţi să 

mergeţi  să vedeţi că nici 10 nu locuiesc.  Ori au subînchiriat ori pur şi simplu 

stau închise locuinţele. În momentul în care vom hotărî să mergem înainte  cu 

acest proiect, nu uitaţi:  există legea exproprierii în interes public. Facem o 

asemenea expropriere şi dânşii vor fi despăgubiţi a ceea ce va da instanţa. Doi la 

mână. Acel bloc aşa cum arată, o să încercăm domnilor consilieri  să vă punem 

la dispoziţie şi o expertiză a unui expert de construcţii din Cluj cu care mai lucrăm 

şi o să vedeţi ce spune. Categoric că este un pericol.” 

 Lupea Gabriel: ”Este suficient cât s-a discutat. Supun la vot! Cine este 

pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru, un vot 

împotrivă Mircea Trifu şi o abţinere Bumbu Nicolae.” 

 

 Pleacă domnul consilier Lazăr Bogdan. 

 

  Art.11: Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE SI CUPLATE, CREARE STRADA ACCES – 

MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL 108/2008, ALBA IULIA, STR. 

VALEA POPII, FN, solicitant LAZAR VIOREL, LAZAR MARIA 

MARIOARA”, conform planului de situatie anexat. 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul   precum 

şi raportul de specialitate.  



 

  

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

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

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Romanițan: ”Vreau să menţionez că art. 11, 12 şi 13 au fost 

avizate în Consiliul local. Suntem la faza de aprobare după ce au îndeplinit 

condiţiile. Suntem pe Valea Popii. Situaţia existentă prezintă nişte parcele de 

teren. Documentaţia de faţă le preia. Se lotizează pentru realizarea de locuinţe 

individuale şi cuplate.” 

  Lupea Gabriel: ”Discuţii? Supun la vot! Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?” 

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

 

  Art.12: Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 

LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, FN, 

solicitant HATEGAN NELU MITRU, BIRSAN IORDACHE, SIMU 

ALEXANDRA VALERIA”, conform planului de situatie anexat. 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul  precum 

şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

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

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Romanițan: ”Suntem în Dealul Furcilor pe strada Izvorului. Fa-

brica de Porţelan. Documentaţia de faţă vine şi reia legătura cu strada  şi se loti-

zează la partea de sud locuinţe individuale.” 

 Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru aprobarea  acestui articol? Abțineri? Împotrivă?” 

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

 

  Art.13: Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE 

REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE PRIN HCL 108/2008 

PENTRU CONSTRUIRE ANEXE BISERICESTI – CAPELA, 

CLOPOTNITA SI GRUP SANITAR, ALBA IULIA, STR. VIDRA, NR. 48, 

solicitant FUNDATIA TRANSAVIA”, conform planului de situatie anexat 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul  precum 

şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 



 

  

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

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

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Romanițan: ”Aici o să trec direct pe planşă. Se construieşte un 

grup  sanitar, o clopotniţă şi o capelă. Se propun 13 locuri de parcare în plus. Şi 

se propune şi îngustarea. Aici era o stradă de legătură care e folosită strict la ac-

cesul  la una dintre parcelele acestea.” 

 Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru aprobarea  acestui articol? Abțineri? Împotrivă?” 

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

  Art.14: Respinge Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE IN IN-

TRAVILAN PENTRU EXTINDERE BAZA DE AGREMENT: PENSIUNE, 

TERENURI SPORT, BUNGALOURI, BALTA PESCUIT SPORTIV, ALBA 

IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant SC NEWTER 

DRUM SRL”, conform planului de situatie anexat, cu conditia ca resolicita-

rea aprobarii sa se faca dupa prezentarea stadiului fizic al investitiei de baza 

care urmeaza a fi extinsa si reglementarea situatiei juridice care confera 

dreptul solicitantului de a efectua lucrarile propuse. 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul  precum 

şi raportul de specialitate. 

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

din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură. 

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

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Romanițan: ”A mai fost discutat. Suntem între Alba-Iulia şi Vinţ. 

Documentaţie aprobată în 2014. Extindere propusă pentru realizarea de nişte la-

curi. Probabil ştiţi discuţiile . Aveţi o declaraţie  dată de proprietar, de beneficiar 

care explică  de ce nu au obţinut autorizaţie până în prezent. Avizul Consiliului 

judeţean a fost obţinut. Restul, condiţia cu prezentarea stadiului fizic şi prezenta-

rea autorizaţiei nu au fost îndeplinite.” 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: „E a câta oară?” 

  Alexandru Romaniţan: „Vreau să menţionez şi aici. Documentaţia, în a 

treia încercare a fost avizată în consiliu şi acum intră la aprobare  la a doua încer-

care.” 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi împotriva aprobării.” 

  Alexandru Romaniţan: „Aş vrea să spun o întrebare. Tot încearcă. E datoria 

mea să supun. Pe viitor le tot supunem aprobării dacă ni se cere?” 

  Paul Voicu: „Să îşi rezolve prima etapă.” 

  Bumbu Nicolae: „Nu se va realiza niciodată.” 



 

  

  Paul Voicu: „De patru ani nu au rezolvat din punct de vedere al cadastrului 

problema terenurilor. Ori pe ei nu îi interesează lucrul acesta. Nu există să îţi faci 

în patru ani nişte reglementări de terenuri! În maxim şase luni, un an le face! Vin 

cu presiuni pe consiliul local să votăm Să îşi ducă la bun sfârşit, la autorizare şi 

după aia discutăm!” 

  Alexandru Romaniţan: „Aş dori să propun reaprobare să se poată solicita 

doar după îndeplinirea condiţiilor pentru prima etapă.” 

   

 Art.15: Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la 

art.5, art.6, art.7, art.8 si art.9, perioada de valabilitate de 3 ani. 

  Lupea Gabriel: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este pentru?” 

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

 

 Art.16: Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism de la art.10, 

art.11, art.12 si art.13, perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte 

documentatii de urbanism pe terenul reglementat. 

  Lupea Gabriel: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este pentru?” 

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

 

  Lupea Gabriel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele. 

Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul și articolele au fost votate cu 18 voturi pentru.” 
 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  483/2018 

 

 Marcel Jeler: ”De acum încolo avem nevoie de două treimi cu excepţia 

proiectului nr. 47.” 

 

 26.  Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazinului 

olimpic din municipiul Alba Iulia și aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a curusului de inițiere înot 

  Se  dă cuvântul domului Dan Dicu care prezintă proiectul de hotărâre  precum 

și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Dan Dicu: „Acest proiect  a fost supus consultării publice.  Am avut depuse 

trei cereri. O cerere din partea Asociaţiei Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport 

care au cerut o întrevedere.  Am avut-o organizată la bazinul olimpic unde am 

stat de vorbă. Am discutat nişte aspecte. În principal toată schimbarea se învârte 

în jurul iniţierii de înot. Actualmente avem angajaţi patru instructori, angajaţi ai 



 

  

Clubului Sportiv municipal Unirea Alba-Iulia care îşi desfăşoară activitatea de 

iniţiere înot la bazin  între ora 17,00 – 20,00. Iar instructorii externi nu aveau 

acces în intervalul acestor ore. Discuţiile au fost că acestea sunt orele de vârf  şi 

au şi ei nevoie să le acordăm  şi lor spaţiu să activeze în intervalul acestor ore.  

Am modificat regulamentul. Am lăsat instructorii noştri pe culoarul 1 şi 2 în 

intervalul 17,00 – 20,00. Lor le-am acceptat de la orele 17,00 – 19,00 pe culoarele 

6 şi 8.  Având în vedere că până acum noi nu am avut tarife  pentru iniţiere înot, 

practic copilul venea, plătea intrare la agrement  de două ore,  venea instructorul  

făcea cu el o oră şi îl trimitea acasă.  Am propus un tarif pentru iniţiere cu 

instructor extern de 20 de lei pe oră pentru copil intrarea  şi la instructori externi 

rezervarea culoarului. Pentru că vin şi intră unii peste alţii. Şi atunci am zis ca să 

facă un contract de rezervarea a culoarului cu 50 de lei pe oră cu posibilitatea să 

se asocieze doi instructori. Dar să nu aibă mai mult de 30 copii pe culoar. Pentru 

că nu se pot supraveghea. Asta a fost aprobat în şedinţa de data trecută. Mai este 

iniţiere înot cu instructorii noştri unde există un abonament de 250 lei 10 şedinţe 

sau intrare liberă, că au zis unii părinţi că nu pot să îi aducă într-o lună de zile să 

îşi epuizeze şedinţele. Şi pot să vină odată pe săptămână. Şi le-am dat posibilitatea 

cu 30 de lei cu instructorul angajat al bazinului să desfăşoare activitate de iniţiere 

înot.” 

  Doamna din public: „Reprezentăm Asociaţia Profesorilor de Educaţie 

Fizică. Lucrez la bazinul olimpic şi eu şi colega mea. Suntem acolo. Suntem 

instructori externi. Obiecţia pe care o avem noi la noul regulament este să nu fie 

pusă taxa de intrare de 20 lei pentru copiii care vin  la iniţiere. Ei plătesc 10 lei  

ca orice copil care vine la bazin. Plăteşte 20 de lei. Mai mult ca un adult. Aş vrea 

să fie scoasă taxa aia de 20 de lei.” 

  Doamna din public: „E discriminare între copii.” 

  Doamna din public: „Să nu fie o discriminare între copiii care intră!” 

  Dan Dicu: „Dumneavoastră, de fapt ce aţi dori acum?” 

  Doamna din public: „Să nu fie taxa de intrare de 20 de lei pentru copiii care 

vin la iniţiere la instructorii externi. Să fie 10 lei cât plăteşte fiecare copil la 

intrarea în bazin. Noi oferim serviciile, nu bazinul! Bazinul ne oferă apa!” 

  Pocol Dorin: „Pentru serviciile pe care le oferiţi sunteţi plătiţi de părinţii 

copiilor! Dumneavoastră nu veţi pierde nimic decât tariful  pe culoar care oricum 

e foarte mic!  Aţi fost obişnuiţi cu toţii ca ani de zile  să faceţi câte 8 – 9 mii de 

lei pe lună fără să plătiţi un şfanţ la bazinul olimpic! Ideea este să se facă un pic 

de ordine în bazinul acesta pentru că fiecare făcea ce vroia şi când vroia şi cum 

vroia! Eu am o propunere. Dacă cumva dumneavoastră ca şi consilieri consideraţi 

că este o discriminare, cum am auzit aici, atunci eu vă propun un amendament. 

Ca taxa de culoar pe oră să fie 200 de lei.” 

  Doamna din public: „Şi taxa de copil 10 lei.” 

  Pocol Dorin: „Sau 15 lei.” 

  Sandu Cornel Stelian: „De ce copilul  care merge să înveţe trebuie să 

plătească 20 de lei şi cel care merge numai să înoate trebuie să plătească 10 lei? 



 

  

Nu înţeleg de ce! Pentru că copilul care plăteşte 20 de lei să înveţe mai plăteşte şi 

instructorul. Aici e afacerea instructorului care plăteşte taxe! Aia  e problema lui!” 

  Dan Dicu: „Pentru că sunt două activităţi. E o activitate de agrement şi o 

activitate de iniţiere. Pe dumnealor eu ştiu ce îi doare. Pentru că dacă eu cer 20 

de lei pentru iniţiere la copii, la părinţi o să le ceară 40 de lei!” 

   Bumbu Nicolae: „Eu zic că nu e normal să facem diferenţa de preţ între 

copilul care vine şi face iniţiere şi cel care vine să înveţe.” 

  Paul Vociu: „Presiunea este maximă pe aceste ore de după masa. Şi eu cred 

că ar trebui să plătească la fel copiii.  Dar în mod normal, gândindu-ne la tot ce 

înseamnă populaţia municipiului nu putem ţine blocate cele opt culoare doar 

pentru patru de iniţiere şi de agrement. Şi atunci neapărat trebuie să discutăm clar 

cel puţin de 150 – 200 lei taxa de închiriere a unui culoar. Eu cred că 10 lei să 

rămână tariful. Şi să trecem la o tarifare de 150 – 200 lei pentru o oră pe un culoar.” 

  Doamna din public: „Eu obiectez din nou aici.” 

  Lupea Gabriel: „Lăsaţi să vorbească lumea şi după aceea!” 

  Dan Dicu: „La ora actuală avem aprobată taxa de 200 de lei pe culoar. Şi 

ei nu aveau orele astea. De la 5 la 7.  Nu au venit aici să plătească măcar odată  

un leu pentru uloarul ăla. Au început tot felul de chestii şi de minuni. Am pus un 

punct clar în noul regulament unde am spus: orice adult însoţit de mai mult de 

trei copii, înafara cazului în care e familie se consideră iniţiere.  Pentru că el vine 

şi aduce 10 copii şi yice: care e problema ta? Sau sunt club sau nu ştiu ce!” 

  Pocol Dorin: „Tariful este 10 lei pentru toţi copiii. În completare în aceeeaşi 

ideee eu aş propune 200 de lei pe oră pe culoarele de capăt şi 100 lei pe oră pe 

culoarele de margine.” 

  Mircea Trifu: „Eu am o rugăminte la dumneavoastră. Vreau să ascultăm 

opinia doamnei. Lăsaţi-o să îşi spună opinia. Pe domnul Paul Voicu l-am tot 

ascultat.” 

  Paul Voicu: „O singură dată mai intervin.  Că am vorbit o singură dată şi l-

am deranjat pe domnul Trifu. Acest bazin a fost la Inspectoratul Şcolar, la Liceul 

nr. 8, la centrala de zonă şi ultima dată la Primărie. În tot acest timp regulile au 

fost făcute acolo de liceul sportiv, de tot felul de cluburi. Niciodată nu au fost 

făcute regulile de către dumneavoastră şi au fost făcute tot felul de înţelegeri  

numai să le convină la 6 – 7 oameni. Vă rog să votaţi pentru zeci de oameni ai 

municipiului, nu pentru 6 -7 oameni!” 

  Doamna din public: „Vă rog să votaţi pentru copii!” 

  Paul Voicu: „Vedeţi că nu mă lăsaţi sp vorbesc! Şi zice domnul Trifu că nu 

vă las eu pe dumneavoastră!” 

  Doamna din public: „Să nu măriţi taxa!” 

  Paul Voicu: „Am zis să rămână la 10 lei iar taxa pentru culoar fac 

propunerea  de 200 de lei.” 

  Lupea Gabriel: ”Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu 

aceste amendamente? Împotrivă? Abțineri?” 



 

  

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

Mircea Trifu, Bumbu Nicolae.” 

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 484/2018 

 

  Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Mircea Trifu. 

 

  27. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.10 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Mihai Pripon: „Începând de la acest proiect până la proiectul nr. 41 vă 

propunem aprobarea încheierii unor contracte pentru vânzarea locuinţe ANL. Aţi 

avut toate datele în materialele prezentate.” 

  Lupea Gabriel: „Vă propun să le votăm pe rând. Supun la vot proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru?” 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  485/2018 

 

  Părăseşte sala de şedinţă doamna consilier Rodica Andronescu. 

             

  28. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.5 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  486/2018   

     



 

  

  29. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.18 

 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  487/2018       
  
    

  30. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.20 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  488/2018               

   

  31. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Ariesului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.16 

Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  precum 

și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 



 

  

 

  S-a adoptat Hotărârea  489/2018       
          
  32. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.9 

 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  490/2018       
      
  33. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.4    

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  491/2018        

   

 

  34. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.19 

 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  492/2018       
           

  35. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.16 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  493/2018   

         

  36. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.5     

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  494/2018       
    
  37. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.14 

 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  precum 

și raportul de specialitate. 



 

  

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  495/2018       
  
         

  38. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.25 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  496/2018             
   

  39. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.8 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  497/2018        

   

 

  40. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 



 

  

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Nazareth Illit, nr.3, bl.B, ap.5 

 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  precum 

și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  498/2018       
  
  41. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Ariesului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.2 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  499/2018   

 

  42. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) 

situat în Alba Iulia, strada Frații Jderi 

 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea  500/2018  



 

  

       

  43. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) 

situat în Alba Iulia, strada Cigasului 

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea  501/2018  

    

  44. Însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în 

Dosar nr. 7340/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia 

 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de hotărâre  precum 

și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea  502/2018  

 

  Revine în sala de şedinţă doamna consilier Rodica Andronescu. 

 

  45. Dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului 

Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, strada 

Albastrelelor 

 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de hotărâre  precum 

și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 



 

  

  Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

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

  S-a adoptat Hotărârea  503/2018  

    

  46. Însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 

7509/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia 

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

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

  S-a adoptat Hotărârea  504/2018  

       

  47. Proiect de hotărâre privind contribuția municipiului Alba-Iulia la 

Asociația Intercomunitară de dezvoltare Alba-Iulia – Transport local, pe anul 

2019. 

  Se dă cuvântul domnului Călin Sunziuană care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, 

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Marcel Jeler: „Majoritate.” 

  Călin Sunzuiană: „Suma de 18 milioane 204 mii lei. Faţă de anul trecut s-a 

majorat cu 5% care acoperă rata de inflaţie. E pentru anul 2019.” 

  Paul Voicu: „Ca în fiecare an, la sfârşitul anului votăm un buget  estimatuv, 

prezumat pentru anul viitor.  Acest buget va fi modificat de câte ori va fi necesar. 

Aceste cifre vor putea să crească sau să scadă în funcţie de ceea ce se întâmplă pe 

piaţă cu transportul  şi în toată România, nu numai în Alba-Iulia. Este un buget 

estimativ pe care îl vom modifica în jos sau în sus. Tot dumneavoastră veţi decide.” 

  Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

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



 

  

  S-a adoptat Hotărârea  505/2018  

       

   48. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie dreptului de proprietate a 

Municipiului Alba Iulia –  domeniul public si administrarea Consiliului Local al 

municipiului Alba Iulia asupra imobilului (strada) Uranus, Micești. 

   Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de hotărâre  

precum și raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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." 

  Pavel Nicolae: „Nu este întabulată. Nu face parte din inventarul domeniului 

public. Şi o înscriem provizoriu.” 

  Lupea Gabriel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

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

  S-a adoptat Hotărârea  506/2018  

          II. Diverse 

  1. Lupea Gabriel: „Avem o adresă cu nr. 126482/18. 12. 2018 de la Consiliul 

Național pentru Combaterea Discriminării.  Cred că aţi primit-o. 

  Pleşa Gabriel: „Încerc să fiu cât mai scurt. Şi nu îmi place să reiau acelaşi 

subiect. Din punctul meu de vedere, vă rog să citiţi adresa respectivă.  Categoric este 

o mare aiureală şi o mare eroare. De ce? Suntem acuzaţi şi ni se dă o amendă aici 

pentru că am discriminat în momentul în care am evacuat G2. Vreau să vă spun şi 

sunt colegi consilieri  care au fost implicaţi acolo şi au verificat şi pot să vă spună 

dacă am sau nu dreptate. În primul şi în primul rând noi nu am evacuat o etnie de 

acolo.  Noi nu am evacuat nişte minoritari. Indiferent care ar fi ei. Au fost oameni 

acolo, români, romi, maghiari. De ce această amendă la sesizarea făcută de Asociaţia 

Partida Romilor Pro Europa? Culmea!  Dânşii s-au deplasat în acele zile aici şi vă 

pot spune de la cap la coadă. Am avut întâlniri la Prefectură. S-a lămurit foarte clar, 

inclusiv Prefectura  pentru că au vrut să vadă dacă avem totul legal. Le-am arătat 

hotărâri judecătoreşti definitive. Le-am arătat investire cu executare. Am făcut toţi 

paşii legali. Sigur, eu vorbesc acum oarecum în numele Consiliului local. Dar 

oricum eu voi face acest lucru, după ce vom contesta această adresă, dacă se menţine 

această hotărâre cu amenda, sigur eu personal voi contesta în instanţă. Faceţi acelaşi 

lucru! Eu m-aş bucura să aibă 20 de procese pe rol pentru că vor plăti ei din 

buzunarul lor cheltuielile de judecată. Sunt şi ei o instituţie a statului român. Nu au 

dreptate. Vreau să vă spun că am fost în deplină legalitate. Această amendă mi se 

pare cel puţin hilară. Au fost evacuaţi nişte cetăţeni ai României care stăteau ilegal 

acolo, fără forme.” 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: „Eu aş contesta dar nu am ce! E foarte 



 

  

adevărat!Hotărârea asta spune: colegiul director hotărăşte. Se acţionează reclamatul 

Consiliul local Alba-Iulia prin reprezentant legal cu amendă contravenţională în 

cuantum de 5000 de lei. Consiliul local are personalitate juridică?” 

  Rodica Andronescu: „Nu. Dar rămâne în continuare acuzaţia  că personal 

consilierii au făcut şi au dres.” 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: „A! Pentru aia!” 

  Rodica Andronescu: „Eu cred că ar trebui contestat.” 

  Pleşa Gabriel: „Ar trebui să dăm un vot. Să contestăm prima dată adresa.” 

  Paul Voicu: „Acesta nu este un vot pentru consiliul local.” 

  Pleşa Gabriel: „Un vor de poziţionare.” 

  Paul Voicu: „Facem o întrunire şi vedem ce avocat luăm.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Noi suntem obligaţi să o contestăm. E cu titlu 

executoriu.” 

  Rodica Andronescu: „Nu cred că e cazul să votăm.” 

 

 III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

pentru luna ianuarie 2019. 

 Marcel Jeler: „Propun ca data şedinţei  Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia pentru luna ianuarie  să fie 29 ianuarie 2019.” 

 Lupea Gabriel: „Supun la vot această propunere. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, propunerea a fost votată cu 17 voturi pentru.” 
 

  Lupea Gabriel: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar ședința 

de astăzi închisă.” 

 

    Alba Iulia, 18 decembrie   2018 

 

 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       SECRETAR 

                        Consilier                                             Marcel Jeler 

                 Lupea Gabriel 

  

 


