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Încheiat  azi 19  aprilie  2019,  în  cadrul   şedinţei ordinară  publică  a
Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.  524/2019  a Primarului
municipiului  Alba-Iulia,  publicată în ziarul local Unirea în data de  13 aprilie
2019.
 Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”

Marcel Jeler: ”Înainte de a da cuvântul domnului președinte ales  supun
atenției dumneavoastră procesele verbale ale ședințelor anterioare. Dacă aveți
obiecții pe marginea lor? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru?”
 ”Fiind supuse la vot, acestea au fost votate cu 20 voturi pentru.”

Marcel  Jeler:  ”La  ședință  sunt  prezenți  un  număr  de  20  consilieri.
Lipsește domnul consilier Sandu Cornel Stelian. Domnul consilier a anunțat că
nu va participa la ședință. Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.  Dau
cuvântul domnului președinte ales Domuța Iulius Viorel.”

Domuța Iulius Viorel: ”Bună ziua. Sărut mâna.
Domnilor  consilieri,  doresc  să  precizez  faptul  că,  la  lucrările  şedinţei

noastre  participă:  dl. Primar Mircea Hava, d-na Teofila Țîr – director executiv
Direcția cheltuieli, dl. Călin Badiu – director executiv Direcția venituri,  d-na
Silvia Moldovan – director executiv în cadrul Direcției tehnice, dezvoltare, 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,  dl. Mihai Pripon
–  Șef Birou licitații-contracte, dl. Fara Radu Gabriel – consilier  Serviciu public
comunitar  pentru  cadastru  şi  agricultură,  d-na  Andreea  Giurgiu  –  inspector
Centru  European de Tineret  Euro 26  și  Învățământ,  dl.  Inurean Ioan –  sef
Serviciul administrarea patrimoniului local,  dl.  Florin Onișor – director Club
Sportiv Municipal Unirea Alba-Iulia, dl. Vodă Ioan – șef Serviciu –  precum şi
presa."

Domuța Iulius Viorel: "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  20  voturi pentru."
Mircea Hava: "Pe ordinea de zi avem  32  proiecte  de hotărâri.
Suplimentar au fost introduse trei  proiecte:

 33. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii nr. 110/29. 03. 2019
a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia.



 34.  Proiect  de  hotărâre  privind  privind  reanalizarea  HCL nr.33/2019
privind aprobarea modificării  tarifului  de întreținere a  Cimitirului  Municipal
aprobat prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și modificat prin HCL nr.313/2017
      35.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  Protocolului  de
colaborare între Municipiul Alba Iulia și  Colegiul Național ”Horea Cloșca și
Crișan”,  în  vederea  reprezentării  municipiului  Alba-Iulia  la  Campionatul
Mondial  pentru provocarea tehnologiei  ”Inspirație  și  recunoașterea științei  și
tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA.
 Proiectul  nr.  8  Aprobarea  inidicatorilor  tehnico-economici  actualizați
pentru realizarea obiectivului ”Modernizare și reparație capitală DJ 107A de la
km 2+498 la km 4+018 – str. Carpenului, municipiul Alba Iulia” este retras de
pe ordinea de zi.”
 Moldovan Angela: ”Vreau să fac o mențiune. Îmi retrag amendamentul pe
care l-am făcut în ședința din luna ianuarie, atunci când s-a discutat proiectul de
hotărâre cu privire la modificarea tarifului de întreținere a Cimitirului Municipal
aprobat prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și modificat prin HCL nr.313/2017.
Am propus ca tariful pentru întreținerea mormântului să fie de 33 de lei. Îmi
retrag acest amendament.”
 Mircea Hava: ”Având în vedere amendamentul făcut de doamna consilier
Moldovan Angela, propun retragerea de pe ordinea de zi a proiectului nr. 34
privind reanalizarea HCL nr.33/2019 privind aprobarea modificării tarifului de
întreținere a Cimitirului Municipal aprobat prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și
modificat prin HCL nr. 313/2017.
 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
și un vot împotrivă Vasile Crișan.”
 Marcel Jeler: ”Domnilor consilieri, vă rog să precizați dacă  vă aflați în
situația în care nu puteți lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie
personal, fie prin soț, soție, afini sau  rude până la gradul al patrulea inclusiv,
aveți un interes patrimonial  în problema supusă dezbaterilor consiliului local.”
 Lazăr Bogdan: ”La proiectul nr. 10 Înființarea Unității de Management a
proiectului  CREȘTEREA  EFICIENȚEI  ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR
REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA, LOT 1, BLOC M1-M6B,
BLOC M7A-M12, BLOC 35, BLOC 62 ȘI BLOC CH1", cod SMIS 119280 nu
voi participa la dezbatere și la vot.”
  Mircea Hava: ”Și acum, vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI: 
 
 I Proiecte de hotărâri privind : 
 1.  Aprobarea bugetului general de venituri și  cheltuieli  al  municipiului
Alba Iulia, pentru anul 2019



Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Pleșa Gabriel  

 2. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2018 al activităților
instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din
învățământ)  
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul       

3.  Aprobarea  utilizării  sumelor  din  excedentul  bugetului  local  inclusiv
fonduri externe nerambursabile din anii precedenți pentru proiecte de dezvoltare
în anul 2019 
         Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Pleșa Gabriel  

   
 4. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul
”Reabilitarea și  extinderea Colegiului  Economic ”Dionisie Pop Marțian” din
municipiul Alba Iulia”
  Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Pleșa Gabriel  

 5. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea
obiectivului de investiții ”reabilitare str. Biruinței, Busuiocului, Dumbrăviței –
cartier Oarda municipiul Alba Iulia ”
  Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Pleșa Gabriel  

 6. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea
obiectivului ”Modernizare drumuri Zona Dealul Furcilor din municipiul Alba
Iulia – str. Izvorului, Nicolae Labiș și Barbu Catargiu municipiul Alba Iulia”
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Pleșa Gabriel  
 7. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea
obiectivului ”Reabilitare străzi – municipiul Alba Iulia – strada Brândușei”
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Pleșa Gabriel      
 8. Aprobarea inidicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea
obiectivului ”Modernizare și reparație capitală DJ 107A de la km 2+498 la km
4+018 – str. Carpenului, municipiul Alba Iulia”

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Pleșa Gabrie
 9. Îndreptarea erorii materiale din cadrul HCL nr. 205/2017, modificată
ulterior prin Hotărârea nr. 2/2019, referitoare la participarea Municipiului Alba
Iulia în cadrul proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale
în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA”, cod proiect
101157

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 10.  Înființarea  Unității  de  Management  a  proiectului  CREȘTEREA
EFICIENȚEI  ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN
MUNICIPIUL ALBA IULIA,  LOT 1,  BLOC  M1-M6B,  BLOC  M7A-M12,
BLOC 35, BLOC 62 ȘI BLOC CH1", cod SMIS 119280
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 11.  Înființarea  Unității  de  Management  a  proiectului  CREȘTEREA
EFICIENȚEI  ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN



MUNICIPIUL ALBA IULIA, LOT 2 BLOC 14 A, BLOC 13B, BLOC CF11,
BLOC MV1- MV7, BLOC, MV2 – MV 12 si LOT 3 BLOC D3 – D4, BLOC
D2 – D3, BLOC 8, cod SMIS 121679
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 12. Acordul de cooperare între Asociația Micul prinț și Municipiul Alba
Iulia  privind  susținerea  unor  activități  pentru  învățământul  preșcolar  din
municipiul Alba Iulia, pentru anul 2019

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
13.  Aprobarea  documentatiei  tehnico-economice  faza   DALI  si   a

indicatorilor   tehnico-economici  aferenti  obiectivului:  ”INTERVENȚII  ÎN
DOMENIUL ÎMBUNĂTĂȚIRII CONDIȚIILOR DE LOCUIT BLOC G3 - G4,
STR.  A.I.CUZA,  NR.12,  ALBA  IULIA  ,  propuse  a  se  realiza  în  cadrul
proiectului POCU "ALBA IULIA 360", COD PROIECT : 101639

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
14.  Îndexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 15. Acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 16. Acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

17.  Modificarea  statului  de  funcții,  urmare  a  promovării  personalului
contractual în grad profesional imediat superior din aparatul de specailitate al
Primarului  municipiului  Alba  Iulia  și  al  Serviciului  public  ”Administrarea
patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba
Iulia 

 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
18. Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției locale a

Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2019
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 19.  Încheierea  Actului  adițional  nr.  7  la  Contractul  nr.
109748/157/22.12.2015, încheiat între 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, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 20  Încheierea  Actului  adițional  nr.  6  la  Contractul  nr.
109752/2625/22.12.2015,  încheiat   între Direcția  de   Asistență  Socială  Alba
Iulia  din  subordinea  Consiliului  Local  Alba  Iulia   și   Asociaţia  Non-
Guvernamentală Maria Beatrice
     Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 21.  Încheierea  Actului  adițional  nr.  5  la  Contractul  nr.
109754/349/22.12.2015  încheiat  între Direcția  de   Asistență  Socială   din
subordinea  Consiliului  Local  Alba  Iulia  și    Asociaţia  Filantropia  Ortodoxă
Alba  Iulia  pentru  susținerea  financiară  a  Centrului  de  servicii  acordate  în



comunitate Sf. Meletie Alba Iulia
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 22.  Aprobarea   REGULAMENTULUI-CADRU  de  organizare  şi
funcţionare a serviciului social cu cazare organizat ca centru de primire în regim
de  urgență  pentru  protecția  victimelor  violenței  domestice:  Centru   pentru
victimele violenței domestice 
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 23.  Participarea  Municipiului  Alba  Iulia  în  cadrul  proiectului
”Effectiveness  of  Environmental  Urban  policies  to  improve  Resources
Efficiency”  (Eficacitatea  politicilor  urbane  de  mediu  pentru  îmbunătățirea
eficienței  resurselor)  –  acronim  EURE  finanțat  prin  programul  european
INTERREG 2014-2020
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Pleșa Gabriel  
 24.  Încheierea  unui  contract  de  asistență  juridică  cu  un  Birou  de
Avocatură  în  vederea  reprezentării  în  justiție  și  apărării  intereselor  Clubului
Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia în cauzele ce fac obiectul Dosarelor civile
nr. 2086/107/2018 și nr. 656/107/2019, ambele pe rolul Tribunalului Alba  
 Inițiator,  p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     
 25. Aprobarea unor documentații de urbanism : 
 Art.1:  Avizează  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE  –  MODIFICARE  TRAMA STRADALA APROBATA CU
HCL 195, ART. 8 din 28.06.2013, ALBA IULIA, STR. THEODOR PALLADY,
solicitant DUTU LUCRETIA”.
 Art.2:  Avizează  Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARE
REGLEMENTARI  URBANISTICE  PENTRU  ZONA  DE  LOCUINTE
COLECTIVE SI SERVICII (Hmax si amplasare parcela), ALBA IULIA, STR.
REPUBLICII,  NR.  6,  solicitant  POPA IOAN,  POPA DOINA,  TOMESCU
DOINA ELENA, SC ALBA RESIDENT SRL”.
 Art.3:  Avizează  Planul  Urbanistic  Zonal  „REGLEMENTARE  ZONA
MIXTA – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU
HCL 195,  ART.  8  din  28.06.2013,  ALBA IULIA,  STR.  ELIXIRULUI,  FN,
solicitant BORZA DORU CONSTANTIN LEANDRU”.
 Art.4: Avizează  Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARE
REGLEMENTARI URBANISTICE: EXTINDERE UTR MA3 IN VEDEREA
CONSTRUIRII  DE  LOCUINTE  COLECTIVE,  ALBA  IULIA,  STR.
ARIESULUI, FN, solicitant SC PLANET SRL”.
 Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DESTINATIE DIN
LOCUINTA IN CABINET MEDICAL CU MODERNIZARE, CONSTRUIRE
LOCUINTA,  ANEXA SI  IMPREJMUIRE LA STRADA,  ALBA IULIA,  B-
DUL. HOREA, NR. 22, solicitant SARBU LUCIAN GEORGE”.
 Art.6:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  CABINA
POARTA, STATIE CARBURANTI PENTRU AUTOVEHICULE PROPRII SI
PLATFORMA  BETONATA  PARCARE,  ALBA  IULIA,  SOSEAUA  DE



CENTURA, NR. 162, solicitant SC TRANS PRIMA SRL”.
 Art.7:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  SPATIU
COMERCIAL  MAGAZIN  APICOL  SI  BIROURI,  ALBA  IULIA,  STR.
VIILOR, NR. 28A, solicitant PRIPORAN IOAN VASILE”.
 Art.8: Aprobă Documentatia „AMPLASARE 2 BUSTURI IN PARCUL
UNIRII,  ALBA IULIA,  PARCUL UNIRII,  solicitant  MUNICIPIUL ALBA
IULIA”.
 Art.9:  Aprobă  Documentatia  „AMPLASARE  TRASURI  OBIECTE
BISERICESTI (TRASURA 14, TRASURA 15) IN PIATA TRICOLORULUI,
solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.
 Inițiator,  p. Primar, Viceprimar Voicu Paul      
 26. Îndreptarea unei erori materiale în cuprinsul anexei la Hotărârea nr.
103/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
 Inițiator,   p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     
 27. Aprobarea  închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri situate în
CETATEA ALBA CAROLINA – ZONA INTERIOARĂ A FORTIFICAŢIEI, în
Piața  Tricolorului,  în  fața  Catedralei  Ortodoxe,  în  scopul  desfăşurării  de
activităţi comerciale de tip comerţ stradal
 Inițiator,  p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     
 28. Dezmembrarea și  înscrierea dreptului de proprietate a municipiului
Alba  Iulia  –  domeniul  privat  asupra  unui  teren  situat  în  Alba  Iulia,  strada
Rogozului, nr. 40
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     
 29.  Însușirea  documentației  cadastrale  de  alipire  asupra  unor  imobile
situate în Alba Iulia  
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     
 30.  Înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba  Iulia  –
domeniul  privat-  asupra  imobilului  (teren)  situat  în  Alba  Iulia,  strada  Tudor
Vladimirescu, nr. 12
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 31. Atribuirea în proprietate a cotei de teren aferente caselor particulare
prin Ordin al Prefectului – Județul Alba  
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 32.   Modificarea  Hotărârii  nr.  506/2018  a  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia 
  Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 33. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii nr. 110/29. 03. 2019
a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia.
  Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 34.  Proiect  de  hotărâre  privind  privind  reanalizarea  HCL nr.33/2019
privind aprobarea modificării  tarifului  de  întreținere a  Cimitirului  Municipal
aprobat prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și modificat prin HCL nr.313/2017
       Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul



 35.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  Protocolului  de
colaborare între Municipiul Alba Iulia și Colegiul Național ”Horea Cloșca și
Crișan”,  în  vederea  reprezentării  municipiului  Alba-Iulia  la  Campionatul
Mondial  pentru provocarea tehnologiei  ”Inspirație și  recunoașterea științei  și
tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA.
 Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 II Diverse

III  Stabilirea  datei  şedinţei  Consiliului  local  al  municipiului  Alba
Iulia pentru luna mai  2019.

Domuța Iulius Viorel: ”Începem cu proiectul nr. 1. Aș vrea să fim cât mai
conciși în ceea ce spunem.  Având în vedere că a fost și o dezbatere pe buget, aș
dori să propun  ca pentru fiecare dintre consilieri  care vor să intervină să dăm
un timp rezonabil de trein minute. Să ne încadrăm.”

 1.  Aprobarea bugetului general de venituri și  cheltuieli  al  municipiului
Alba Iulia, pentru anul 2019
  Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr  – director executiv Direcția venituri
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Teofila Țîr: ”Bugetul pentru 2019 total venituri și cheltuieli  care cuprinde
de altfel după cum bine ați citit în materialele pe care vi le-am repartizat, se
cifrează la 206534,38, ceea ce înseamnă 44 milioane. Acum vorbim la partea de
venituri din ce se compun aceste venituri. Ele vor fi bugetul atât  pe partea de
venituri   cât  și  pe  partea  de  cheltuieli  pe  cele  două  secțiuni:  secțiunea  de
funcționare și secțiunea de dezvoltare. Ei, în partea de venituri se compune din:
veniturile proprii, venituri proprii care este pentru prima dată  de când eu lucrez
în Primăria Alba-Iulia din 1994, când sunt estimate de către finanțele publice,
nu  sunt  estimate  de  către  noi,  la  47  milioane  873  lei.  Aici  vreau  să  fac
precizarea că în 2018 bugetul la venituri proprii din impozitele și taxele locale a
fost  realizat  în  sumă absolută  de 43 milioane.  Aproximativ  43 de milioane.
Deci,  este  estimat  pentru  2019  la  47873  aproape  48  de  milioane,  ceea  ce
înseamnă cinci milioane în plus. Din punct de vedere al  Legii finanțelor nr.
273/2006, este legea care spune că dacă în anii precedenți, în ultimii doi ani nu
s-a realizat 97% din veniturile estimate a fi realizate, nu este legal  a plusa la
aceste venituri decât a fi estimate la nivelul realizărilor  anului precedent. Dacă
ar  fi  rămas  la  latitudinea  administrației  publice  locale   să  estimeze  aceste
venituri, era clar că nu puteam să mergem  la această sumă de 48 milioane. Asta
în ceea ce privește veniturile proprii. După mine, din punct de vedere economic



și din punctul meu de vedere, eu cred că nu sunt realizabile zic eu, din moment
ce la 2018 am 43 de milioane. Dar dumnezeu să ajute să se realizeze că ne-am
bucura.
 Din anexele la legea bugetului am observat că aceste venituri proprii au
fost estimate, cum au fost estimate! Asta am dedus eu de acolo. A fost estimat
luând în calcul realizările anului precedent. Și acolo au fost introduse donațiile
și sponsorizările, ceea ce este total eronat de a se introduce în venituri proprii
ale unității administrativ teritori ale întrucât nu sunt permanente. Ele se cuprind
în bugetul local doar în momentul încasării acestora.
 Trecând mai  departe  la  cote  defalcate  din impozitul  pe venit  conform
adreselor primite, deci la cei 47 de milioane am primit adresă de la finanțe cu
estimarea respectivă. La cote defalcate din impozitul pe venit, tot prin legea
bugetului există  o sumă de 125223 mii lei,  sumă care nu știm din ce este
formată.  Este o bază.  Nu avem conținutul  acestei  baze,  nu știm din ce este
formată. Sumă la care se aplică 60%. Și după analiză am constatat  că s-a făcut
un calcul aritmetic, în sensul că această sumă s-a considerat pe 12 luni. Deci,
municipiul Alba-Iulia beneficiază de suma de 60%, de procentul acesta doar din
luna următoare a bugetului. S-a aprobat în 15 martie dar cu 1 aprilie intră în
aplicare acest procent de 60%. Mai mult decât atât, în primele luni ale anului,
deci știm că atunci când nu există aprobată legea bugetului  pentru anul în curs
lucrăm  cu legea bugetului   pe anul precedent.  Deci,  s-a lucrat  pe 1/12 din
bugetul anului anterior. Lunile ianuarie, februarie și martie am solicitat sume
defalcate din TVA pentru plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap,
sume care conform legii  bugetului trebuie să le returnăm la bugetul de stat.
Deci, s-ar putea să vină în cursul anului o rectificare, să primim acest procent
de 60%  și pe ianuarie, februarie și martie. Dar deocamdată  noi am primit din
cote defalcate doar 41,75% vis a vis de 2018 când a fost o derogare de la Legea
273 și am primit 43%. Deci, anul acesta, lunile ianuarie, februarie și martie s-a
încheiat 41,75%. Deci, diferența nu e altceva de 17%, ar fi mai mare de 17%
având în vedere efortul financiar.  Vă spun în mare. Pe urmă o să trecem la
procente.
 Probabil e mai important ca să știți niște chestiuni chiar reale, ceea ce se
întâmplă în buget pe anul acesta. Cota aceasta de 17%, deci diferența  de la 43
să spunem, deși de la 41 ar trebui în anul acesta, de la 41 la 60%, să zicem de la
43  la 60% nu acoperă necesarul  cheltuielilor care se impun a fi cuprinse în
buget. Și vă dau exemple clare. Asistenții personali, deci plata cheltuielilor  cu
asistenții personali ai persoanelor cu handicap, indemnizațiile la persoanele cu
handicap.”
 Mircea Hava: ”Ultima discuție era cu ... Mă scuzați că vă întrerup! Chiar
dacă  nu am fost  aici,  m-au interesat  lucrurile  astea!  Că  îi  plătesc  ei  aceste
persoane! Eu de aia am întrebat! Iar au mințit!”
 Teofila Țîr: ”Odată plata cheltuielilor de personal la asistenții personali ai
persoanelor cu handicap,  plata indemnizațiilor  prin lege i  se impune unității



teritoriale,  instituției  să  se  acorde  indemnizația  de  hrană  obligatoriu   la  tot
personalul angajat  din cadrul instituției. Se impun vouchere de vacanță.  Aceste
calcule le-am făcut  și  am fost  plăcut  surprinsă că la mine a venit  un domn
consilier dintre dumneavoastră și sper că e aici  și poate să și spună, am făcut
calcule pe hârtie cu dânsul  și am constatat că nu se acoperă. A constatat și
dânsul  în urma calculelor făcute cu mine, a stat două ore și nu știu cât la mine
și am făcut acele calcule. Nu se acoperă din acel procent de 17%. Deci, rămâne
pe umerii Primăriei. 
 Mai departe. Deși, 400 mii ziceți  că este o sumă mare. Cheltuielile la
gradul de handicap, există acolo o legislație  care spune că la o instituție care
are peste 50 de angajați trebuie în cazul în care nu  ai angajat 4% din personal
persoane cu handicap, trebuie să virezi la bugetul de stat suma calculată după o
anumită formulă.  Până anii trecuți era aproximativ 40 mii de lei pe an. Acum
este 426 mii lei. Deci, este și acolo o diferență. Sunt niște cheltuieli care sunt în
plus la buget. De asta este foarte greu să împărțim acest buget  ca să putem să
acoperim  întreg  necesarul.  Noi  am  făcut  variante  de  buget.  Am  construit
bugetul astfel încât să poată fi acoperite, nu în totalitate e adevărat,  dar să nu
rămână activități  care să nu poată funcționa. Funcționăm. Sperăm ca așa cum
am mai auzit, în luna iunie și iulie  se face o rectificare de buget. S-ar putea să
facem o analiză  la 30 iunie la un semestru să vedem cum stăm  cu cheltuielile,
cu veniturile. Și atunci, știți bine din retrospectiva anilor, rectificări de buget
s-au făcut  multe  peste  an.  Multe.  Trecem mai  departe.  Acesta  este  legat  de
impozitul  pe venit   care este în sumă de 75134. Repet.  S-a făcut  un calcul
aritmetic împărțindu-se la 12 luni. Să mai spun de faptul că la această sumă de
125223  mii   lei  s-a  aplicat  procentul  de  60%  și  se  împarte  la  12  luni.
Beneficiem de  nouă  luni  de  sumă.  La  nouă  luni.  Dar  s-ar  putea  să  vină  o
rectificare  prin care să se restituie acei bani. 
 Sumele  calculate din TVA care sunt în mare parte pentru învățământ,
costul per elev reprezintă 3,22% din buget. 
 Sume din impozitul pe venit din fondul la dispoziția Consiliului Județean
– 4000 de lei. 1,94%.
 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau
confesional acreditat   911. 33%.
 Subvenții de la bugetul de stat care sunt pentru sănătate, sunt subvenții
care vin pe programele de interes național.  Sumele FEM care reprezintă  un
procent mare în buget 18,39%. Aceasta ar fi cam partea de venituri în mare.”
 Trecem la partea de cheltuieli. Știți că bugetul trebuie echilibrat. Partea de
venituri  egal  cu  partea  de  cheltuieli  pe  cele  două  secțiuni:  secțiunea  de
funcționare și secțiunea de dezvoltare. Eu am făcut o sinteză, așa cum domnii
consilieri  și cred că vă amințiți marea majoritate a dumneavoastră, că așa ați
solicitat să se facă ceva mai simplist ca să se înțeleagă. Deci, nu în faptul că nu
puteam  să  îl  punem  noi  pe  site-ul  Primăriei  sau  oriunde,  să  vă  dau
dumneavoastră acel material care este un volum foarte mare. Cei care ați fost



președinți   de ședință  și semnează materialele știu câte ore stau la primărie ca
să semneze. Acum o sinteză.
 Pe  cheltuieli de personal cât reprezintă. Suma absolută 60965 mii lei ceea
ce reprezintă  un procent de 30,01 din total buget. Acum, ce intră la cheltuieli
de  personal?  Intră  sănătatea.  Adică,  asistența  medicală  care  vin  toate  la
Ministerul Sănătății, intră cheltuieli de personal  ai persoanelor cu handicap,
intră cheltuieli privind transportul  la profesori, intră acele sentințe pe care unii
colegi din Primărie le-au câștigat. Este o sentință  și a trebuit ca în acest an,
conform Ordonanței  99 să  se  dea un alt  procent  din anii  trecuți.  Ordonanța
spune: în primul an 5%, în al doilea an 10%, în al treile an 25%. Este anul în
care am plătit 25%, ceea ce reprezintă 3,2 milioane de lei.  Dacă scădem aceste
cheltuieli  care  nu  sunt  neapărat  cu  personalul  din  Primărie,  procentul  la
cheltuieli de personal afectat este de 18,8%. Deci, dacă am face abstracție de
aceste cheltuieli. 
 Cât reprezintă din buget indemnizația de hrană  și voucherele de vacanță
iarăși mi se pare un indicator important ca să vi-l precizez. Aproximativ 3%.
 Cheltuieli  cu  bunuri  și  servicii  41601  mii  lei.  20,14%  din  care
învățământul 4%.
 Procentul de dobânzi în bugetul local 1,77.
 Transferuri între unități 0,59%.
 Alte transferuri 9,60%.
 Asistența socială reprezintă 4,77 din buget.
 Alte cheltuieli 0,59%.
 Cheltuieli  de capital,  buget local plus buget de stat reprezintă 13,22%.
Împrumuturile  4,17% și  programele,  proiectele  17,43%.  Și  am constituit  în
buget și un fond de rezervă de 50 mii lei. 
 Acum ce vreau să vă mai spun și cred că este de importanță maximă. La
capitolul învățământ, anul trecut am acordat  din bugetul local 4,7 milioane.
Anul  acesta  am alocat  4,4  milioane.  Mai  puțin  decât  anul  trecut,  în  limita
resurselor existente. Dar în condițiile în care v-am spus, dacă avem rectificări
de buget vedem cum stau încasările,  cum se încasează veniturile  și o să facem
rectificări.
 Ce este de maximă importanță iarăși. Asistenții personali și indemnizațiile
reprezintă  un procent de peste 8% din buget. 
 Dacă dumneavoastră aveți întrebări  pe marginea materialelor  primite, vă
rog să mi le puneți. Vă stau la dispoziție. Silvia Moldovan are lista de investiții.
Dacă doriți  să vă prezinte și pe urmă întrebările.”
 Vasile  Crișan:  ”O lăsăm pe  doamna Moldovan.  Că eu  am întrebări  și
probleme și pe una și pe cealaltă.”
 Silvia  Moldovan:  ”La  lista  de  investiții  pe  care  o  aveți  anexată  la
documentele dumneavoastră vreau să vă rog să îmi permiteți să aducem câteva
mici modificări pe care le-am făcut în ultimele zile ca urmare a unor proceduri
care s-au finalizat. Și mă refer aici la procedura care privea achiziția terenului



pentru a se asigura schimbul  de teren cu MAPN-ul în sumă de 60 mii de lei pe
care am luat-o de la capitolul 66 și am dus-o în cap. 70 pentru a asigura plata
acestui teren. După aceea, tot așa, zilele trecute am efectuat oferta financiară  pe
acțiunea de realizare  a platformelor de gospodărire a deșeurilor  din municipiu
și am îndrăznit să nominalizăm  suma de 70 mii lei. O să vă spun imediat și de
unde și cum am preluat. Deci, cei 67 mii i-am preluat din 67 și i-am dus pe 70.
Cei  70  mii  pentru  platformă  i-am  primit  printr-o  diminuare  a  cheltuielilor
prevăzute pe dobânzi. Și am nominalizat 70 pe aceste deșeuri. Și diferența de
30 de mii  am nominalizat-o pentru a putea contracta, a face achiziția  lucrărilor
de implementare a proiectului  de realizare a măsurilor  ISU pe Grădinița din
Bărăbanț. Deci, bugetul per total față de ceea ce aveți dumneavoastră crește cu
100 mii de lei doar.
 Bugetul, așa cum spuneam zilele trecute este mai sărac decât anul trecut.
Dar atât cât a fost, am încercat să îl repartizăm pe elementele și pe reperele care
asigură continuitatea contractelor făcute în anii trecuți  și în principal a celor
care au și  susținere din fonduri nerambursabile sau din programele naționale
cum este PNDL și din puținul care este pe local, care a mai rămas pe local pe
alte lucrări, inclusiv studii de urbanism. Eu am structurat proiectul de investiții
sau bugetul de investiții  pe lucrări în continuare, lucrări noi și alte cheltuieli de
investiții  pe  fiecare  capitol  în  parte,  tocmai  pentru  a  se  putea  vedea  natura
lucrărilor   și  tipul  acestora.  Pe  reparații  curente,  din  totalul  de  9  milioane
alocate din bugetul local avem 11 milioane 631 mii alocate. Din bugetul local
s-a alocat 2 milioane 384,31 lei ca să asigurăm lucrări la clădirile domeniului
public, la  întreținerea cetății, a bazelor sportive și întreținerea tramei stradale
cu tot ceea ce înseamnă măsuri de siguranță  și securitate în transport. În rest,
așa cum spuneam și zilele trecute  pot să dau relații despre fiecare efectiv în
parte. Sunt multe repere. Nu știu ce ar fi însemnat, la ce să mă opresc cel mai
bine. Vă răspund dacă sunteți interesați. Cam astea sunt modificările.”
 Vasile  Crișan:  ”Aș  vrea  să  fiu  foarte  concis.  Într-adevăr  ne  aflăm la
dezbaterea bugetului. Știm cu toții că ne aflăm în post. Ni s-a reamintit chiar
înainte de ședință că ne aflăm în postul Paștelui. Departe gândul de a supăra pe
cineva  dar trebuie să spunem niște realități. Foarte punctual deși nu cred că
este foarte bine  să ne condițioonați să vorbim 3 – 5 minute. Este o ședință de
consiliu unde trebuie să spunem toate problemele. Dacă trebuie să spun 20 de
minute, voi spune 20 de minute! Numai dacă voi fi întrerupt. Nu cred că este
drept. Dar o să fiu foarte concis. Aș începe cu niște întrebări ca să fim foarte
realiști.  În dezbaterea bugetului pe 2019  cred că era foarte bine  prima dată, nu
ne-a  încurcat  nimeni  în  ianuarie,  februarie   să  facem o dezbatere   unde să
analizăm  ce am făcut în 2018. Bugetul cu 2018. Bun. De ce? Aș vrea să mi se
spună suma încasată  din concesionarea talciocului. Tot spunem că nu avem
bani, nu avem bani! Talciocul era o sursă de venit pentru municipiu. Sper ca
prin concesionarea lui   să vină la bugetul  local  mult  mai mulți  bani.   Dacă
greșesc e păcatul meu că e post. Doi. Am spus-o și anul trecut într-o ședință de



consiliu când s-a pus problema cumpărării pasajului. Am spus da. Este foarte
bine să cumpărăm pasajul  dar să se recupereze de la cei care l-au vândut. Dacă
îl cumpărăm din bani publici este o greșeală. Părerea mea personală pe care eu
așa o văd. Trei. Nu avem bani. În continu nu avem bani, suntem foarte săraci,
bani puțini. Alții au mințit că ne dau și nu ne dau! E păcatul lor că au mințit!
Dar când închiriem niște spații  cu sume foarte modice, oare nu ne veneau niște
bani?  Cinci.  Vânzarea  unor  spații  sau  terenuri  tot  cu  sume  mici.  Exemplu.
Terenul domeniul public de pe strada Ștefan cel Mare să îl dăm la cineva cu 38
euro/mp, când acolo ar putea fi în domeniul public să facem niște parcări! Dar
noi să îl vindem! Și nu avem bani! Altă întrebare. Ce sumă a fost plătită de
către Primărie  taximetriștilor care au câștigat procesul în instanță?  Că l-au
câștigat! Și poate greșesc! Că e păcatul meu dacă nu s-a dat nici un leu! 
 Începem  anul  2019  la  lista  de  investiții.  Absolut  nimic  la  înființarea
despre noi sensuri giratorii! Dacă ne uităm undeva la niște planșe, când s-a dat
Kaufland  parcă era prevăzut acolo  un sens giratoriu. Dar s-a tăiat panglica să îi
dăm drumul la Kaufland că e foarte necesar. Într-adevăr e foarte necesar  dar nu
s-a mai făcut nici în ziua de azi.  S-ar părea că tot în proiectul  când s-a făcut
mallul a fost prevăzut un  sens giratoriu, nu? Poate considerăm că la stadion nu
e necesar  când vedem ce e dimineața, să fie înființat un sens giratoriu.  Poate
considerăm că la gară nu e necesar un giratoriu când vedem  ce circulație e
acolo! Și o altă problemă, și hai să zic ultima  ca să nu mai lungesc prea mult,
să îi  las și  pe colegii  mei.  Lucrări făcute fără proiect  de hotărâre.  La unele
trebuie,  la  unele nu trebuie!  Când e ceva putem să facem! S-au făcut  niște
lucrări într-adevăr în beneficiul cetățenilor. Într-adevăr! Foarte bine! De acord!
Dar s-au făcut fără! Am aici în mână pentru colegii care au fost și zilele trecute,
tot așa le-am arătat lista de investiții pe care am aprobat-o în februarie 2018,
lista de investiții care ni se propune pentru 2019. Un singur exemplu vreau să
vă dau. Deci, 2018 reabilitare  străzi municipiul Alba-Iulia – strada Brândușei.
Scrie frumos cifrele 22190. Am întrebat în ședința de comisie la noi: ce s-a
făcut? Ni s-a spus: nu s-a făcut nimic! Bun! Au fost 22  de mii. Înseamnă că noi
votăm aceste liste să fie votate! Vine 2019! Modernizare strada Brândușei. Ni
s-a spus în dezbaterea publică  că s-a făcut proiectarea. Și mai bine că dăm cu
proiectarea că înseamnă ca să putem începe lucrările  astea că de aia au fost
cuprinse. Deci, dăm la proiectare 22 de mii  iar pentru execuție 16 mii! Deci,
proiectarea este mai scumpă decât  execuția!  Ca să  nu mai  lungesc o să mă
opresc aici. Mai sunt și altele. Dar la fiecare punct o să intervin.”
 Domuța  Iulius  Viorel:  ”Mulțumim domnul  Crișan!  Dacă mai  sunt  alte
intervenții?”
 Silvia Moldovan: ”O să răspund eu legat de strada Brândușei. Am mai
spus-o. Este un proiect realizat anii trecuți, aprobați indicatorii la valoarea de 22
milioane de lei. Aprobați indicatorii, nu nominalizat buget de execuție! Eu nu
cred că pe linia, coloana prevederi buget găsiți 22 milioane de lei! S-a realizat
anul  trecut  proiectul  tehnic,  s-a  scos  autorizația,  s-a  plătit  inspecția  în



construcții  și  parte  din  proiectare.  16  mii  a  fost  numai  cota  inspecției  în
construcții  pentru  autorizarea  lucrărilor.  S-a  încheiat  contractul  de  lucrări.
Contractul s-a încheiat cu economie de la 22 mii de lei cât am estimat noi costul
lucrărilor, s-a încheiat la 16 milioane. Deci, în bugetul de anul trecut la realizări
se găsesc aceste cheltuieli. Vă puteți uita la realizări. De asta v-am spus. Nu am
început nimic anul trecut că nu am avut condiții. Nu se putea.  Nu am avut nici
buget, nu am avut nimic. Deci, a fost nominalizată lucrarea. Atât am reușit să
facem. Acum lucrarea este contractată. S-a emis ordin de începere. Șantierul
este organizat.  Avem de gând să finalizăm până la cartierul La Recea,  până
acolo unde există descărcare de sarcină. Cu asta trebuind să vină și muzeul să
facă descărcare după fiecare lucrătură.  68 de mii avem de dat la muzeu pentru
descărcare de sarcină. Și de La Recea în jos o să continuăm  lucrarea după ce se
termină extinderea rețelei de canalizare  și înlocuirea conductelor de gaz acolo.
Cam așa stăm. Nu e nominalizată toată valoarea din cât s-a alocat de la bugetul
statului pentru că nu se poate face toată valoarea  anul acesta. Și ea oricum și
după  calendar  are  continuare  și  la  anul   pentru  o  poziție  care  ziceți
dumneavoastră  de aprobare a unor lucrări. Trebuie să recunosc că m-am prins
despre ce este vorba. Am încercat în cartierul Goldiș în locul unui loc de joacă
pentru copii  care  era  devastat  total  și  reclamat  de către oamenii  din cartier.
Fiindcă acolo se adună tot felul de indivizi noaptea  și gălăgie și alte cele, pe
acel amplasament care aparținea de curtea școlii. Dar am separat noi odată și
am făcut un loc de joacă pentru copii pentru ca tinerii să nu mai sară gardul din
grădiniță. Am făcut un loc de joacă. A ținut 2 – 3 ani și l-au distrus. Acum am
încercat și am făcut. Sunt 20 și ceva de locuri de parcare acolo. S-a reclamat că
nu am avut proiect.”
 Vasile Crișan: ”Problema se pune: facem lucrări fără proiecte sau putem
face și ...?”
 Silvia Moldovan: ”Acolo nu era vorba de un proiect. Nu am schimbat
geometria locului, nu am schimbat nici regimul juridic al terenului. Este spațiu
public.  Am pus o grilă care asigură și partea de zonă verde și deservește și un
număr destul de mare de parcări. Și vă mai dau un caz, domnule Crișan. Acei
bani, ne trebuia dublu pentru proiect ca să facem parcarea. Mai mult pe proiect
decât pe execuție. Să știți asta. În mod cert. Apoi să știți că noi, fără să spuneți
dumneavoastră, acolo este în drumul mare cum se spune, dar nu vedeți că de
multe ori atunci când ne ducem într-un cartier, se mută o persoană cu handicap
și reclamă că nu are loc, noi mergem în teren, căutăm printre blocuri pe acolo,
mai pe nu știu unde și undeva înghesuim și amenajăm! Trebuie să facem proiect
și pentru ăla?
 Dar haideți  să fim serioși și  să înțelegem! Eu v-am spus că trebuie să
facem proiecte, domnul Crișan, pentru că vă refereați  exact la curtea de pe
Ștefan cel Mare.”
 Vasile Crișan: ”Nu la curte! În fața curții!  Sunt două! Mulțumesc! Nu
mai!”



 Silvia Moldovan: ”Acolo este CT 6 și  eu am spus că trebuie făcut un
PUZ. Având în vedere că este o suprafață mai mare care intră  în restudiere.
Acolo este vorba și de teren privat al municipiului. Trebuie făcut un PUZ.”
 Nicolaie  Moldovan:  ”Aș dori  să  fac  o  completare  a  celor  afirmate  de
doamna Moldovan. Un răspuns la prima întrebare a domnului Crișan referitoare
la zona talcioc. De foarte puțină vreme, domnul Primar în calitate de președinte
al Grupului de Acțiune Locală Alba-Iulia Incluzivă  a semnat un contract de
finanțare care vizează comunitatea Lumea Nouă  și în special partea din capătul
acestei comunități, parte în care este inclusă și zona menționată și unde o serie
întreagă  de  intervenții,  o  serie  întreagă  de  proiecte  se  vor  licita  de  la
aproximativ 8 milioane de euro până în 2023. Se propun mai multe intervenții,
una dintre ele fiind cea de modernizare a zonei comerciale talcioc.”
 Vasile Crișan: ”Vă rog să mă scuzați! Am înțeles! Știu că este proiect
nou! Noi l-am votat! Am întrebat suma încasată de municipiul Alba-Iulia pe
2017 – 2018!  Atât! Mulțumesc!”
 Nicolaie Moldovan: ”Vă rog să rețineți că într-o investiție de modernizare
a acelor  zone,  cu siguranță în viitor  șansele noastre de a taxa și  de a taxa
potrivit exploatarea economică a acelor zone va fi mult mai bună.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Alte intervenții? Scurt, domnul Medrea!”
 Medrea Bogdan: ”Dacă nu mă întrerupeți! În ceea ce privește parcarea de
pe Goldiș, până la Vasile Goldiș, cred că vă refereați la blocul Hercules. A fost
o parcare care s-a amenajat pe un spațiu verde. A fost spațiu verde. Nu știu dacă
nu era și în registru. Asta poate fi verificat.”
 Silvia Moldovan: ”Eu, amănuntele astea nu le știu. Știu că s-a dovedit a fi
locuri  de  parcare  necesare  suplimentare  și  au  fost  identificate  spații  care  ar
putea fi transformate.”
 Medrea Bogdan: ”Ați zis că a fost loc de joacă!”
 Silvia Moldovan: ”Cel de lângă grădiniță așa a fost! Doamna directoare
este aici și poate să vă confirme. Avem o parcare la capătul blocului dar cele
mai multe sunt lângă grădiniță.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Vă rog! Dacă aveți discuții pe proiect? Nu așa că
ce am făcut, ce nu am făcut! Amendamente dacă aveți?”
 Mircea Trifu: ”Domnule Primar, domnilor viceprimari, dragi colegi, dragi
albaiulieni! Am niște emoții, mai mult ca până acum. Nu știu care este motivul.
Ideea e că chiar nu știu de unde să încep. Sincer. Dacă aș face o prezentare,
mi-e teamă că o să mă grăbiți  și nu mai pot să îmi spun amendamentele. M-am
tot gândit. Aș vrea să îmi îngăduiți să vă justific motivul în primul rând  de ce o
să am poate mai multe amendamente decât vă așteptați. Am primit în urmă cu
vreo 2 – 3 săptămâni o adresă semnată de domnul viceprimar Paul Voicu și de
biroul  juridic  prin  care  mi  s-a  adus  la  cunoștință  că,  în  ceea  ce  privește
proiectele  de  investiții,  eu,  noi  consilierii  locali,  din  punct  de  vedere  al
conducerii Primăriei Alba-Iulia nu putem să le inițiem  datorită unei înțelegeri
din partea dânșilor  a Legii 215. Este asta aici. Așa încât singura mea soluție  ar



rămâne să vin cu niște amendamente la buget pentru că astfel s-ar justifica de
câte  ori  aș  iniția  un  proiect,  că  nu  e  prevăzut  în  buget.  Iar  Legea  nr.  215,
într-adevăr  prevede  că  singurul  prerogativ  din  punct  de  vedere   al  inițierii
proiectelor  pe care îl are domnul Primar este inițierea proiectului de buget, în
așa fel  încât   aș fi  din punct de vedere juridic într-un cerc vicios.  Vreau să
vorbesc în comparație cu unele primării, cum ar fi primăria Oradea. Au ajuns să
facă  chiar  bugete  participative.  Cetățenii  din  Oradea  au  reușit   să  își  pună
proiecte  pe  ordinea  de  zi  nu  mai  puțin  de  12  proiecte   în  valoarea  de  1,3
milioane de euro. Noi, se pare că vrem să ne ducem înapoi. Adică, printr-un
tertip  de genul acesta să blocăm inițiativele consilierilor. Și suntem de la 30 de
ani de la revoluție. Punct. Nu mai intru mai departe. Așa încât voi fi nevoit să
folosesc această prerogativă până când în instanță voi ataca evident, pentru că
mă simt  obstrucționat  și  eu și  cetățenii  pe  care  îi  reprezint  în  a-mi  expune
proiectele de investiții, nu așa cum își doresc cei din conducerea Primăriei  să
mai rămână poate să fac și eu 2 – 3 proiecte pentru cultură, un spectacol în
cultură sau știu eu. Așa încât o să am trei tipuri de amendamente. Unul dintre
amendamente,  ca  și  celelalte   nu sunt  practic  ale  mele.  Reprezint  aici  niște
oameni. Am fost contactat de mai multe ONG-uri  care se ocupă, ca să zic așa
cu îngrijirea animalelor.  Am fost și  la domnul Pleșa  și  sunt convins că v-a
vorbit  despre asta.  Și  poate chiar  vrea dânsul  să facă acest  amendament.  În
fond,  dânsul  a  fost  cel  care  a  reușit  performanța  de  a  reduce  cheltuielile
primăriei prin acea internalizare a serviciului  de ecarisaj. Cei din ong-uri au
venit și au sprijinit  această acțiune  și au reușit să dea spre adopție o serie de
câini. Fenomenul este foarte complex  chiar dacă el pare în prima fază minor. O
să explice aici dacă îi permiteți, o doamnă, domnișoară Georgiana mai pe larg
cât  de important este.  Pentru că de aici  pleacă o sursă foarte mare de câini
vagabonzi, un număr uriaș pe care putem să îi oprim prin acest proiect pe care
dânșii m-au rugat să-l supun parctic acest amendament  de a recurge la niște
metode profesionale de îngrijire. Pentru asta o să solicit o sumă de 45 mii lei
din bugetul local iar detaliile o să vi le prezinte Georgiana.
 În al doilea rând, de-a lungul timpului, împreună cu domnul Pleșa  am
participat la mai multe întâlniri cu niște oameni  extraordinari care de vreo 20
de  ani  se  preocupă  de  identitatea  orașului  Alba-Iulia,  de  valorile  acestei
comunități, de istoria orașului și au încercat cât au putut să păstreze vi niște
valori, cum ar fi de exemplu acel monument despre care am tot vorbit, respectiv
de a comemora printr-un loc corespunzător locul  pe care de fapt au fost sfâșiați
pe roată Horea,  Cloșca și  Crișan și  care  astăzi  este  într-o paragină,  el  fiind
proprietate particulară a unor oameni datorită împroprietăririi  să spunem așa
Legii 18  sau nici nu mai știu în ce an au fost împroprietăriți acolo niște oameni.
Bun. De asta voi propune o sumă din bugetul local. Ca să știți.
 Un al doilea amendament  va fi acesta de a propune o sumă. Aici poate
ating un subiect. Suprafața de studiu este 2 hectare.  În piața reală, toată lumea
știe de aici, un PUZ costă  aproximativ 1000 de euro pe hectar. Aici ating un alt



subiect. Pentru că la noi achizițiile  și aici deja intrăm pe o discuție  despre
buget, se fac într-o procedură legală, foarte legală care are la bază în primul și
în primul rând ... numai o secundă vă rog, că mi-am notat și sunt foarte ...”
 Pleșa Gabriel: ”Domnule consilier! Până vă găsiți ideile,  eu aș zice să
punctăm. Putem zice  să fiți de acord până la 45 de mii să fie formularea  iar ca
resursă  bugetară  va  fi  deocamdată  Serviciul  Administrarea  activităților
domeniului public. Da?”
 Mircea Trifu: ”Da. Asta este propunerea. Chiar mi-am notat aici și caut
pentru că pur și simplu era o expresie  în care pur și simplu, domnule, cu toate
că aș zice că și eu sunt  de specialitate, nu am reușit  să o țin minte pe de rost,
fir-ar să fie! Și acum nici nu o mai găsesc! Dar nu are importanță. Se numește
referat de necesitate, notă conceptuală. Ca să știți ce stă la baza unui studiu de
fezabilitate,  cum ajunge el  la  achiziție.  Aceste  referate  de necesitate  și  note
conceptuale sunt întocmite direct de direcția investiții. Și după cum vedeți, pe
lista achizițiilor de anul trecut avem PUZ-uri, 25 mii de euro pe hectar, 10 mii
de euro, studii de fezabilitate pe câteva străzi. Sunt trei calupuri de străzi de 30
mii de euro. Până să ating subiectul acesta vă propunem să ducem cheltuielile
în alt aspect. Dar nu am avut ce să fac. Am ajuns la povestea asta, în așa fel
încât vă propun dumneavoastră să aprobați o sumă pentru întocmirea unui PUZ
ținând cont că acolo sunt proprietari.  Probabil  că există și  posibilitatea unei
colaborări cu dânșii  pentru cumpărarea sau exproprierea unui teren de 1000
mp, ținând cont de faptul că eu terenul îl consider  acolo undeva la 20 de euro
dacă ar fi să îl cumpărăm. Dacă ar fi să facem un schimb, poate ar fi undeva la
20 de mii. Plus acest proces încă 1000 de euro. 21 mii de euro în total.  Adică,
în lei 180 de mii sau 100 de mii  pentru întocmirea acestui plan urbanistic și
achiziția acelui teren din Dealul Furcilor. 
 Acum ce se întâmplă? Cea de a treia categorie din amendamente pe care
v-o aduc în discuție va face referire la o acțiune  pe care o desfășurăm cu o
asociație Alba Iulia Infrastructura în mai multe zone nemodernizate din Alba-
Iulia.  Ați  primit  și  dumneavoastră  peste  cele  500  de  semnături  ale
reprezentanților  acestei  zone,  că  mai  avem încă câteva sute de mii.  Nu mai
conta lucrul acesta. Cum m-a sunat și domnul de la Poliția locală să mă întrebe
cu câte sute de oameni venim. Vedeți că nu am venit cu sute de oameni. Dacă a
fost să ne întâlnim, ne-am întâlnit noi cetățenii. Am considerat că e suficient să
venim 3 – 4 reprezentanți. Începând de la Oarda de Sus, Pâclișa, zona Câmpșor
unde a ajutat dumnezeu de s-a aprobat într-un final  și s-au demarat oarecum
lucrările în Pâclișa  pentru aducția cu apă, canal și până la ieșirea din Micești
către Șard. Sunt mult mai multe zone în care oamenii locuiesc de zeci de ani, de
10 ani, de 15 ani. Când am vorbit de Oarda de Sus vorbesc de 40 de ani, fără să
aibă drumuri modernizate. În cartierul Câmpșor stau vreo sută de persoane fără
apă. În Pâclișa. Fără apă! La momentul acesta în Alba-Iulia există vreo 100 de
oameni. Pe strada Pădurii, în toată acea zonă nu există  decât utilități provizorii.
Una din cele mai grave situații  se află în Partoș. Pe strada Ana Ipătescu și toate



străzile aferente, oamenii au rețele, poate să vă confirme domnul,  au rețele de
curent dar ilegal puse. În orice moment Electrica poate să ia decizia  să închidă
acele rețele provizorii, care funcționează provizoriu, temporare. Mă rog. Acele
organizări sunt ilegale. Deci, dacă tot vorbim, putem exemplifica. Au fost puși
în situația asta, s-a făcut acest compromis datorită incapacității administrative  a
noastre în cei 30 de ani de a avea o viziune pe termen lung și de a găsi soluții
înainte ca problemele să apară. De aceea am considerat și v-am întâlnit și pe
dumneavoastră.  Eu  vreau  să  spun  că  am căutat  soluții  în  ceea  ce  privește
rezolvarea acestei probleme. Evident că ele se pot rezolva doar cu investiții.
Dar până la investiții există un cerc vicios în care unii sunt foarte amuzați  că se
poate găsi cetățeanul albaiulian, în a primi  niște explicații foarte tehnice, foarte
tehnice și foarte legale, că nu se poate! Parcă ne-am specializat! Domnule, nu se
poate că nu sunt bani! Domnule, dar de ce nu sunt bani? Și dacă ar fi bani,
trebuie să faceți un studiu de fezabilitate, să vedeți că nu avem rețele! Nu putem
face studiul acolo, că trebuie să îl facem dincolo! Și oricum, nu putem face pe o
stradă   că  o  să  spună alții  că  trebuie  să  facem dincolo!  Și  atunci,  în  toată
povestea asta cetățeanul  este pus într-o adevărată hărțuire în care mă găsesc și
eu! Și în mine puteți găsi și dumneavoastră, domnule Primar și toți colegii de
aici  un  partener  să  stăm la  masă  să  găsim o  soluție  fără  dispute  din  astea
politice în a rezolva problema asta. Cum văd eu rezolvarea în viziunea mea,
poate  dumneavoastră  o vedeți  altfel!  Haideți  să  ne respectăm și  să  găsim o
soluție! Care este soluția pe care am găsit-o? Ați avut acel proiect, am avut
împreună și am votat  acel pilot proiect de expropriere de pe strada Izvorului.
Am văzut că aceste cheltuieli propriu-zise  pentru expropriere sunt  doar de 20
și ceva de mii de lei. Loredana Groza poate ar veni dar doar să bea o cafea la
Medieval, nu să ne cânte în piață pentru 20 mii de lei. Atât ne-ar costa numai să
o aducem aici. Deci, 20 de mii ne-ar costa  să expropriem propriu-zis acele
terenuri. Cu suma de 10 lei care ar putea fi de 5 lei. Oricum, un drum care este
de 20 de ani, nici un evaluator normal la cap și nici un judecător nu va putea să
dea o sentință  pentru o sumă mai mare. Și de aia vreau să menționez punctul
acesta,  că  eu  vorbesc  aici  de  drumuri  existente  de  20  de  ani  când  propun
exproprierea. Nu vorbesc de drumuri care ar urma să fie expropriate în urma
unui PUZ aprobat de noi și care ar purta o altă discuție și în instanță și care ar
ajunge la o sumă de despăgubire mult mai mare. Și atunci, mi-am promis să fac
un studiu împreună cu colegii mei pe zonele  de interes maxim. La Partoș, zona
Ana Ipătescu este primul lucru după Câmpșor, de la Pâclișa și Oarda de Sus
care este prioritatea mea. De ce? Pentru că la Partoș, blocând aceste investiții
nu numai pe domeniul public ci și a noastră. Adică, ce nu se înțelege de către
unii dintre colegi? Faptul că dacă drumurile sunt private și noi trebuie să le
expropriem nu blocăm numai  investițiile  Primăriei,  ci  blocăm și  investițiile
personale ale oamenilor care de multe ori nu pot să facă investiții pentru că
trebuie să aibă semnătura de la 300 de oameni, ca să meargă cu ele să obțină
avizul. Și atunci am luat toate străzile astea și le-am adus în discuție  la niște



dezbateri   cu  domnii  colegi  de  aici  din  aparatul  de  specialitate.  Și  am zis:
domnule,  vreau  să  propunem  exproprierea  cumva,  să  alocăm  o  sumă.
Mulțumesc pentru colaborarea dânșilor. Mi s-a adus în vedere că există o Lege
255 care are un articol 5 și care spune în felul următor. Art. 5 din Legea nr. 255
practic ne obligă să întocmim niște studii de fezabilitate  în sensul în care, fără
ele  nu  putem să  inițiem investiții.  Și  pe  bună dreptate  trebuie  să  facem.  E
interesant!  Bun!  Articolul  5  prevede  acest  lucru.  Indiscutabil  că  trebuie  să
întocmim acest studiu de fezabilitate. Și atunci, intrăm din nou în bucla aceasta
a cercului vicios. Domnule, nu putem face studiu de fezabilitate numai dacă
avem banii ăia prevăzuți în buget.  Și putem da explicații infinite  la oameni ca
să ne justificăm  că nu facem. Tocmai de asta eu nu vă pot propune azi  în
proiect ci vă propun să bugetăm bani pentru studiul de fezabilitate și să nu vă
supărați, pentru expropriere. La un loc. Aș vrea să mai menționez un aspect
foarte, foarte important. Și revin la acea procedură de achiziții, a studiilor de
fezabilitate,  a  planului  urbanistic  zonal.  Dacă într-adevăr  avem probleme cu
bugetul local, cu tot respectul pentru dumneavoastră  și o să fac un calcul foarte
scurt  pe care l-a menționat și doamna Teofila, că i-am cerut sprijnul, așa cum
prevede  legea.  Și  mi  l-a  dat.  Să  calculez  împovărarea  asta  de  care  se  tot
vorbește, pe care guvernul ăsta, așa cum spun unii rău – bun, îl transferă de la
guvern spre primărie. Și este o sumă de 23,5 milioane  de lei ușor calculabilă.
Pentru că vorbim de 530 de persoane care sunt persoane cu handicap  și diferite
indemnizații de hrană, asistenți personali pentru acești oameni. Și chiar m-aș
bucura ca suma aceasta să fie mai mare. Poate nu aveți în familie o persoană cu
handicap  și nu simțiți durerea ce înseamnă  să fi alături de o rudă apropiată.
Dar credeți-mă!   E mult  prea mică suma asta  pentru ce suferă  familiile  și
oamenii respectivi care au asemenea probleme. Însă, dacă trebuie să le plătim
noi, le plătim! Pe de altă parte, doamna Teofila ne spune în felul următor. Așa
spune și legea. 43% din toate veniturile  pe care firme le plătesc administrației
financiare reveneau până acum la primărie. De anul acesta, printr-o hotărâre
guvernamentală, 60% din toate profiturile, mă rog, veniturile cum spun ei ale
firmelor se plătesc la primărie.”
 Mircea Hava: ”Domnul! Mă scuzați, domnul consilier!”
 Mircea Trifu: ”Lăsați-mă să închei!”
 Mircea  Hava:  ”Sunteți  în  eroare!  Sunteți  în  eroare  și  nu  este  bine  să
rămâneți în eroare!”
 Mircea Trifu: ”Domnul Hava! Puteți să îmi spuneți după aceea în câtă
eroare sunt!”
 Mircea Hava: ”Nu vă spun! Vă las acolo că văd că vă place!”
 Mircea Trifu: ”Bine! Deci, diferența aceasta dintre acești 43% și acești
60% care încă odată reprezintă aceste impozite pe care societățile comerciale le
primesc, conform unei estimări pe care ne-o dă prin această hârtie  Ministerul
Finanțelor,  Anaf-ul  de  125  de  milioane  și  care  este  foarte  ușor.  Orice  om
sănătos iși  face o previziune,  că doar ști  că dacă ai încasat  impozit  pe anul



trecut  o  anumită  sumă,  în  anul  următor  încasezi  125  de  milioane.  Suma
reprezintă 21 de milioane de lei. Deci, ați primit pe de o parte 23 și ni se iau 21.
E diferență de vreo două milioane. Probabil că doamna Teofila vrea să spună.”
 Teofila  Țîr:  ”Invers,  domnul  Trifu!  Diferența  de  procent  nu  acoperă
cheltuielile care se impun. Asta am stabilit ieri, domnul Trifu!”
 Mircea Trifu: ”Eu văd aici cifrele!”
 Teofila Țîr: ”Am făcut împreună ieri și v-am spus!”
 Mircea Trifu: ”Acum nu trebuie să vă justificați!”
 Teofila Țîr: ”Dar eu nu mă justific!”
 Mircea Trifu: ”Doamne iartă-mă,  că sunt probleme de matematică!”
 Mircea Hava: ”Eu ți-am spus că trebuia înregistrat!”
 Mircea Trifu:  ”Uitați-vă!  Am scris  aici!   21 de  milioane!  No spuneți!
Explicați unde am greșit!”
 Teofila Țîr: ”Deci, efortul financiar pe acest an! Și v-ați convins ieri! Azi
aveți altă viziune văd că! Am zis: spune-le în Consiliul local mâine! Și ați zis că
da!”
 Mircea Trifu: ”Am spus!”
 Teofila Țîr:  ”Dar problema nu era așa! Efortul financiar este mult mai
mare decât diferența  de procente  care nu se acoperă.”
 Mircea Trifu: ”Cât? Eu am făcut calcule. Că dacă vorbim așa empiric ...”
 Teofila Țîr: ”Ieri am făcut calcule!”
 Mircea Trifu: ”Uitați aici! Dumneavoastră nu știți ce ați notat acolo! Dar
așa a fost! Ce spun mâine fac azi! Dar mă rog! Mă iertați dacă v-am pus într-o
situație delicată. Și noi puteam face calculele astea. Că intrăm într-o discuție
fără sens. Și nu acesta era scopul. Domnule, sunt niște calcule atât de simple și
îmi cer scuze pentru disputa aceasta politică. Nu putem veni cu niște cifre.  Unu
plus unu tot doi fac indiferent că este de la PSD sau PNL! Nu vă supărați! Unu
plus unu tot doi!”
 Mircea Hava: ”Mie îmi spuneți chestia asta?”
 Mircea Trifu: ”Bun! Mulțumesc că m-ați întrerupt din nou și ați reușit să
duceți  discuția  asta  din nou  într-o  zonă care  vă  place  și  nu m-ați  lăsat  să
continui. Mă rog.
 Am ajuns la acest studiu de fezabilitate  care de fapt îi interesează  pe
oameni și am încercat și eu să găsesc bani. Am încercat  să mă uit să găsesc  de
unde poți să iei bani. Poți să mărești veniturile. Cum poți să mărești veniturile?
Primul lucru m-am gândit, zic domnule, cea mai bună victimă din oraș sunt
cetățenii! Că ei nu au apărare! Dacă noi votăm, creștem impozitele și avem mai
mulți bani. Dar am aflat de la specialiști  că nu le putem crește de anul acesta.
Deci, numai de anul viitor. Dacă nu putem crește venituril,e  hai să vedem cum
putem  reduce din cheltuieli. Și m-am uitat pe bugetul acesta și am văzut că 61
de milioane merg  către personal. Și mi-am adus aminte de o zi în care  am
venit  cu toții  aici  și  la  un proiect  inițiat  de domnul  Primar   ni  s-a  spus  că
guvernul a dat o lege! Trebuie să mărim salariile! Și e lege și noi nu prea putem



interveni! Că sunt legi, foruri! Proiectul a fost adus în ultimul moment. Cred că
doar domnul Crișan nu a votat proiectul! Sau greșesc! Noi toți, fără să ne uităm
pe el, că nu ai cum să citești, l-am votat! Vă rog să ne dați un rând de aplauze că
l-am votat! Pentru că am ajuns să avem cel mai mare salar pentru Primar din
România, cel mai mare salar pentru viceprimar, cele mai mari salarii! Că de
aceea, în cunoștință de cauză, eu și  cu colegii am venit aici. Deja știam din
presă și citisem și noi proiectul. Și ce ne-am gândit? Băi, dacă tot are domnul
Primar cel mai mare salar, ia să e facem și noi consilierii locali cea mai mare
indemnizație din România! Așa că vă rog să ne mai dați un rând de aplauze
pentru ce am făcut.” 
 Mircea  Hava:  ”Salariul  meu  este  dat  conform  legii!  Ceea  ce  facem
acum ...”
 Mircea Trifu: ”Domnule președinte! Încalcă regulamentul de ședință! Vă
rog să cereți să părăsească ședința!”
 Mircea Hava: ”Ce vorbești?”
 Mircea  Trifu:  ”Nu  există  așa  ceva!  Eu  nu  l-am  întrerupt  pe  domnul
Primar!”
 Mircea Hava: ”Ai făcut niște afirmații mincinoase!”
 Mircea Trifu: ”Aveți voie să îmi spuneți după aia!”
 Mircea Hava: ”Eu îți spun acum!”
 Mircea Trifu: ”De ce trebuie să îmi spuneți acum? Încălcați regulamentul
de ședință!”
 Domnul  din  public:  ”Am venit  ca  și  locuitor  al  Albei-Iulia  și  asist  la
ședință ca public! Eu vreau să îl ascult pe dânsul!”
 Mircea  Trifu:  ”Domnule  președinte!  Vă  rog  frumos  să  mențineți
regulamentul votat de noi în ședință! Deocamdată e cuvântul meu! Vă fac o
comparație! Că de ce îl deranjează pe domnul Primar! Pentru că ... atenție! Vă
fac o comparație cu Oradea! Că noi din venituri proprii folosim 9 milioane de
lei pentru investiții  și Galda de Jos are șapte! Nu vreau să ne comparăm cu
Galda! Dar vreau să ne comparăm cu Oradea! Și numai asta vă mai citesc! Da!
23400 Primarul  din  Alba-Iulia  și  primarul  Bolojan  de  la  Oradea  are  numai
18000! Fără sporuri! Că dânsul a zis, domnule! Director executiv 12000 până la
13000!  La  Oradea  11000!  Administratorul  public  al  nostru,  bine  ați  venit
domnule Nicolaie Moldovan, aveți 20000 lei! Cel de la Oradea are 11000 de
lei! Consilier juridic de gradul 5 are 6500 la Alba! La Oradea  se poate numai
4900! Ajung la șefii de serviciu! Gradul I – 7800 de lei! La Oradea nu există!
La Oradea gradul II e plătit cu 7280! Și închei cu șefii de birou  care au venituri
între 7500 și 11250 în timp  ce la Oradea au 6400! Și de asta în bugetul local al
orașului Alba-Iulia ...”
 Domuța Iulius Viorel: ”Amendamente, vă rog!”
 Mircea  Trifu:  ”Știu  că  vă  enervează  dar  asta  este  realitatea!
Amendamentele așa cum am spus ...”
 Domuța Iulius Viorel: ”Ați terminat cu amendamentele?”



 Mircea Trifu: ”Nu domnule, pentru că eu mi-am pregătit aici! Și asta ați
reușit să faceți! Ați reușit să faceți efectiv ce vă pricepeți cel mai bine! Și asta
veți face și cu cetățenii! 
 Deci, am 17 amendamente. O să le spun pe rând. O să le citesc și cu asta
am încheiat. 
 1.  Studiu  de  fezabilitate   la  Pâclișa  pentru  modernizarea  străzilor
Carpenului,  Brânduşei,  Alunului,  Coasta  Scurtă,  Izvorului,  Sitarului,  Văii,
Garoafei, Iasomiei, Dianei, Fortuna,  Brânduşei. Alocarea a 50 de mii pentru
asta din buget.
 2.  Studiu  de  fezabilitate  și  proiectare  modernizare  strada  Tineretului,
Cordovanilor,  Mohorului,  Viorelelor,  Zefirului,  Ciobănaşului,  Şoimului,
Colinelor, Căpriori, Făgetului- 100 mii de lei.
 3.  Studiu  de  fezabilitate  și  expropriere  Prim  pretor  Micești,  strada
Făgărașului – 50 mii de lei. O iau din partea aia. E vorba de zona intrării în
Micești dinspre Șard.
 4. Studiu de fezabilitate și expropriere strada Tarniței în Micești – 20 mii
de lei. Strada Tarnița pentru că sunt niște străzi singulare unde stau foarte mulți
oameni care nu pot avea curent, apă, gaz.
 5. Studiu de fezabilitate  și expropriere pe strada Pădurii - 50 mii lei.
 6. Studiu de fezabilitate și expropriere pe strada Arieșeni – 50 mii de lei.
De ce am propus această stradă? Pentru că trebuie să iei în calcul și niște situații
în care pe strada Arieșeni există un proprietar care a decedat. Proprietarul acesta
are niște moștenitori pe care nu îi mai poate găsi nimeni. Încă odată. Nu pot
oamenii de pe stradă să facă rețele că au nevoie de semnături de la oamenii ăia.
Oamenii ăia nu semnează. Nu pot nici ei să le facă. Nu putem noi să le facem
că nu sunt străzi publice. Ca să înțelegeți de ce am și zone din astea singulare.
 Am acea solicitare pentru I. L. Caragiale. 100 mii de lei. I. L. Caragiale e
stradă centrală vis a vis de Kaufland unde se formează niște gropi, în care pe
toate străzile sunt case. Și la fel există un proprietar acolo, că sunt vreo 20 de
proprietari pe jumătate din stradă și unul are ipotecat drumul la bancă. Deci, e o
situație juridică nerezolvabilă. Nu se poate rezolva decât prin acest proces care
ar costa 800 de lei ori 10 lei. Ar veni 45 mii de lei.
 Studiu de fezabilitate și expropriere pe strada Baba Novac, zona deasupra
de piață – 50 mii lei. 
 Expropriere în zona Alcala de Henares tot așa cu studiu de fezabilitate.
Nu putem face expropriere. Asta o știm. Dacă nu sunt studii de fezabilitate. Dar
putem azi să bugetăm  bani pentru expropriere. Tot așa 30 mii lei.
 Studiu de fezabilitate   și  expropriere pe strada Lalelelor  în  continuare
deasupra la azilul de bătrâni – 50 mii lei.
 Studiu  de  fezabilitate  și  expropriere  pe  bulevardul  Revoluției.  Că  tot
vorbim de bulevardul Ion Lăncrănjan, care la fel! Nu luăm o măsură  clară să
facem un studiu să expropriem, să dăm drumul la bulevardul ăla, că tot așa e! Îl
lăsăm să meargă spre Pâclișa! 50 de mii.



 Studiu  de  fezabilitate  și  expropriere  strada  lalelelor  și  continuare  spre
azilul de bătrâni. Toată zona aia Șeigău. 50 de mii.
 La  Lidl  am pus  100  de  mii.  Că  bulevardul  ăla  am calculat   și  are  o
suprafață mai mare. 
 Studiu de fezabilitate și expropriere în zona Ana Ipătescu. Cu asta trebuia
să încep. Acolo e groaznic. Că sunt blocate datorită exproprierii cum am spus,
toate  investițiile  și  locuiesc  sute  de  oameni.  Sunt  zeci  de  copii  care  pur  și
simplu, dacă ar vrea părinții să tragă pe banii lor canalizarea, apa, gazul, nu pot
să o facă din cauză că  strada Ana Ipătescu are 200 de proprietari. 
 Sper că am spus de Emil Racoviță. 
 La Ana Ipătescu 50 mii de lei. 
 Sper că nu am omis zona emil Racoviță cu toată zona aia de acolo. Zona
aia  e  o  zonă  studiată  deja.  Dar  vreau  să  cuprindem  50  mii  de  lei  pentru
expropriere.
 Și mai vreau. Mai vreau următoarele lucruri. 50 de mii pentru un studiu
pentru stabilirea potențialului ecologic a Pădurii Parc mamut. Împreună cu un
ong de aici din Alba-Iulia am avut mai multe discuții  în ultima perioadă cu
conducerea Universității de Biologie și a Grădinii Botanice din Cluj. Este un
miracol ce a făcut  domnul Pătrânjan acolo la Parcul  Dendrologic. Însă,  s-ar
putea  face  un  proiect  pe  termen  lung  unde  sunt  și  finanțări   în  care  să
transformăm  această  pădure  în  arie  protejată.  De  ce?  Pentru  că  tocmai  se
pregătește un amenajament în care urmează să vină specialiști, că noi tot timpul
avem specialiști  care vin și ne spun că trebuie să tăiem toate pădurile, să dăm
tot  aurul  și  să  omorâm tot!  No!  Efectiv  în  anul  acesta  va  fi  introdus  prin
amenajamentul care se finalizează anul acesta primul hectar de pădure cu tăiere
la masă. E drept, de salcâm. Așa se taie salcâmul. Dar de anul viitor  când o să
ni  se  ceară  să  cotăm pe  10  ani,  pădurea  aia  nu  trebuie  să  devină  pădurea
nimănui. Da? Că nu e pădurea aia de alimentare pentru hoții lemne, nici pentru
societățile comerciale și nici pentru oamenii care spun că se deplasează acolo.
Nu intru în detaliile astea. Acesta este proiectul nostru. Are un potențial enorm
pe termen lung. Asta este o investiție care poate aduce bani. E vorba de un
studiu care, dacă se face, o să se vorbească despre noi  și introducem în aria
protejată  pădurea Mamut și peste 300 de ani. 
 Bani pentru sterilizarea câinilor și microcipare. Proiectul pe care o să îl
prezinte Georgiana. Sper că o să îi dați voie. 45 mii de lei. 
 Bani pentru un PUZ în Cornul Podei, Horea, Cloșca și Crișan și pentru
expropriere 20 mii lei. Am spus la început. 
 Suplimentare de bani pentru contractul  de întreținere și  reparații  străzi
nemodernizate. Este cunoscut faptul că deja, până nici nu s-a semnat contractul
cu celebra firmă care executa contractul, deja sunt neînțelegeri. Și se pare că în
luna mai  nu o să  avem contractul  în  funcțiune,  în  așa  fel  încât  să  poată  fi
întreținute aceste străzi.  Deci, vreau încă 500 mii lei. De ce? Pentru că s-au
scumpit materialele, manopera și așa mai departe. Nu putem să stăm așa și să le



spunem la oameni că nu avem bani! Nu avem bani! Că ne fură guvernul! Bun!
 Și mai vin cu o propunere de un milion de lei. Că toată suma e de 2,5
milioane. Să nu vă supărați! Atât am calculat dacă se fac cu bani reali. Dacă
formele, normele, chestiunile astea  se fac într-adevăr cu valorile reale de piață
și se fac studii de piață. Că mi s-a spus cu studii de piață. Mă iertați că am
întâlnit și nu pot să nu vă spun. Domnule, când s-a asfaltat strada Mircea Eliade
provizoriu. Dacă ați mai auzit așa ceva în România să mă anunțați și pe mine!
Din  bani  public,  asfaltări  provizorii,  nu  a  trebuit  studiu?  Pur  și  simplu  s-a
asfaltat  în  baza  acestui  contract!  De  ce  s-o  fi  asfaltat,  nu  știu!  Dar  e  toată
crăpată!  Se  pot  juca  copiii  școală  pe  asfalt!  S-a  ales  praful  de  banii  ăia!
Asfaltare provizorie! De ce nu s-a asfaltat domnule la Oarda provizoriu de 10
ani? Sau în Câmpșor? Că oamenii stau acolo! De ce nu s-a asfaltat? Și oamenii
nu au apă! 
 Bun. Bani pentru PUZ în zona de centură a orașului. Este o propunere
care o susțin oamenii. Noi nu avem o dezvoltare urbanistică pe centura orașului
Alba-Iulia. Ne uităm cu invidie la cum se dezvoltă economic comuna Ciugud.
Ce ne era așa de greu să facem un PUZ  sau când am făcut PUG-ul să prindem
o organizație serioasă pe centură? Că până la urmă, acei bani pe care ne tot
contrazicem   aici  vin  de  la  firme  care  plătesc  profit,  impozit  pe  profit
municipiului Alba-Iulia. Nu vin din altă parte. Deci, vreau și aici 20 de mii de
euro. 
 Și mai vreau un milion de lei. Vă spun pentru ce. În școala între Alba-
Iulia și Micești  numărul copiilor și al locuitorilor este în creștere. Trebuie să ne
gândim  ca perspectivă la achiziția unui teren. Și am cerut aici un milion de
lei.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Domnule  consilier!  Am discutat  cu  părinții!  Dacă  îmi
permiteți!”
 Mircea Trifu: ”Lăsați-mă! Păi nu, domnule! Lăsați-mă! Nu am terminat!”
 Pleșa  Gabriel:  ”Cu  toată  politețea  vă  rog  să  fiți  calm!  Eu  vă  spun.
Dumneavoastră faceți ce vreți! Ieri s-au discutat soluții. Dacă îmi permiteți pot
să vi le spun. Nu acum. Când îmi vine rândul. Și probabil nu veți mai face acest
amendament. Dacă îl faceți, vi-l respect! Doar atât vreau să vă spun.”
 Mircea Trifu: ”E foarte dificil să încerc să vorbesc repede. Eu vorbesc
repede din respect  pentru dumneavoastră, ca să încerc să termin repede aceste
amendamente. Nu făceam demersul acesta sub formă de aceste amendamente
dacă nu eram obstrucționat,  cum v-am spus de acest  document.  Veneam cu
proiectele astea peste o lună, că nu trebuia să le înghesuim pe toate acum. Dar
nu mi-ați mai lăsat nici soluția aia. Și atunci am fost obligat să vin cu această
bugetare. Da? Bun! De ce vă propun asta? Domnule, suntem în Alba-Iulia aici
după o administrație de 25 de ani, administrată de aceeași echipă. Nu prea am
văzut clădiri publice făcute  în 25 de ani, construite de la zero. Poate sunt 1 – 2.
Azilul de bătrâni care a fost finanțat de Primăria Arnsberg și nu știu care o să
mai fie. Într-adevăr s-au investit foarte mulți bani pe ... aici e meritul domnului



Primar, în multe edificii cum e celebra cetate Vauban și alte lucruri  care au fost
renovate  și s-a făcut efort extraordinar  ca să fie atrase fonduri. Și pentru asta
nimeni, niciodată  nu poate să îi conteste meritul  domnului Primar. Problema e
că  aceste  investiții  făcute  nu  au  adus  atâtea   venituri  câte  s-au  estimat  în
viziunea administrației. Asta este toată problema. Că dacă am fi avut mai multe
venituri proprii însemna că erau bani suficienți. Asta este o altă discuție pe care
o putem discuta. De ce vreau să facem această investiție în acest teren? Pentru
că între Alba-Iulia și Micești dezvoltarea, creșterea numărului de locuitori este
uriașă. Putem deja vorbi  de la ieșirea din Alba-Iulia  până la ieșire din Micești
spre  Șard  de  peste  10  mii  de  locuitori.  În  toată  zona aia   nu  există  nici  o
grădiniță cu 30 de locuri. Adică, în Micești există o grădiniță  cu 27 de locuri
pentru copii  și mai sunt câteva grădinițe private. O să ajungă la 20 – 30 mii de
locuitori zona. Doar achiziția unui teren de un hectar poate ca în perspectiva
următorilor 10 ani  să asigure necesarul pentru desfășurarea unei activități de
învățământ serioasă, un complex serios cu grădiniță, cu școală modernă cum
sunt școlile la noi. Nu putem să avem pretenția că se reface. Asta este o glumă.
Să refaci o casă particulară sau să mai construiești un corp  într-o clădire veche
de 150 de ani  este o glumă! Mă scuzați!  Singurul lucru este asumarea.  Am
identificat terenul. Sunt la prețuri sub 10 euro. Putem ajunge să le cumpărăm
trei hectare. Și nu vorbesc de zona aia către Șard. Vorbesc de zona între Alba-
Iulia și  Micești. Se poate face un studiu. Numai dacă nu vrem nu putem să
gândim dezvoltarea pe o perspectivă pe termen lung.
 Mai  am un singur  lucru.  Modernizarea  străzii  Albac  și  Gârda.  Este  o
stradă pe care am asfaltat-o împreună  cu vreo șase oameni din oraș. Și domnul
Pocol e prezent aici și știe. A costat 100 de mii de euro. 1,7 km. Cum a fost,
cum nu a fost acum 10 ani au circulat pe acolo cu cife, trafic greu.”
 Pocol Dorin: ”160 de mii.”
 Mircea Trifu: ”Mă rog! Cred că se poate face în final. De ce? Pentru că
este o bază principală și bineînțeles că deservește  tot ce înseamnă Alba-Iulia și
Micești pe partea dreaptă. Sunt o serie de străzi care ...”
 Bumbu  Nicolae:  ”Dragi  colegi,  domnule  președinte!  Nu  vreau  să  fiu
arogant față de colegul Mircea Trifu. Dar am și eu o viziune asupra acestui
buget. Mă bucur că  a adus în discuție amendamentele pe care dânsul vrea să le
facă. Dar m-aș fi bucurat foarte mult  și vreau să întreb aici  dacă dânsul a ajutat
vreodată   comunitățile  sărace,  dacă  într-adevăr  a  intrat  acolo  să  vadă   cum
trăiește lumea săracă. Și vorbim de o comunitate de peste  1500 de oameni la
500 de metri centrul orașului. Nu? Poate domnul Trifu nu știe că acei oameni de
acolo  nu  au  curent,  nici  canalizare,  nici  gaz.  M-aș  fi  bucurat  din  suflet  ca
domnul Trifu să fi mers  acolo în comunitate să vadă  cum trăiesc într-adevăr
oamenii săraci  și cei care au nevoie într-adevăr de buget. Mulțumesc!”
 Lazăr Bogdan: ”Eu am notat câteva amendamente ale domnului Trifu. Și
fiind așa mai tânăr,  din tot  bugetul,  primul lucru  m-am uitat  peste lista  de
evenimente. Am observat înafară de sumă, fiecare eveniment în parte, pornind



de  la  Festivalul  Roman  Apulum,  Alba  Fest   au  incluse  în  cadrul  sumelor
defalcate  aici  desfășurătorului  servicii  promovare,  publicitate,  materiale
promovare.  Toate  astea.  Iar  la  sfârșit,  în  poziția  23  revenim cu  promovare
media, servicii conexe promovării și tipărituri plus altele   care deja se regăsesc
în bugetele fiecărui eveniment. Drept și prin urmare, ALDE propune relocarea
acestei sume de 100 de mii de lei, că deja se regăsește acolo plus reducerea  de
10% de la fiecare eveniment în parte  și relocarea banilor  la amendamentele lui
Mircea Trifu, respectiv 45 mii de lei pentru sterilizarea câinilor, pentru Dealul
Furcilor 100 mii de lei să ajutăm acel momument, pentru studii de fezabilitate,
exproprieri  străzi Oarda, Partoș, Pâclișa încă 100 de mii de lei și pentru punctul
4 pentru Mamut să devină arie protejată cu 50 mii de lei. Sumele dacă le reloci,
acolo ar trebui să ajungă.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Faceți un amendament?”   
 Lazăr Bogdan: ”Da. Amendamentul fiind ca această sumă de 100 de mii
de promovare  care se dublează și reducerea la fiecare eveniment în parte cu
10%, că tot avem buget. Suma aceasta de 100 de mii plus reducerea cu 10% de
la fiecare eveniment  în parte pentru relocarea altor probleme.”
 Moldovan Angela: ”Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte în legătură cu
investițiile  de  care  spunea  domnul  Trifu.  Eu  am adus  în  discuție  problema
străzii Teilor  încă de anul trecut când am făcut o adresă spre Consiliul local și
Primărie. Mi s-a răspuns că în acest an  va fi  cuprinsă. Strada Teilor este o
stradă foarte centrală. Lângă Tribunal. Toate străzile  din jurul acestei străzi sunt
modernizate  și amenajate. Strada Teilor a rămas foarte stricată din punct de
vedere al asfaltului. Iar ce să vă spun? S-au scos teii. I-au tăiat. Pe o parte au
fost teii. Au scos cu rădăcini teii și au rămas gropi. Măcar aceste gropi astupați-
le! Să se astupe dacă nu se mai pune nimic în locul lor! Deci, au rămas gropile
de la rădăcini cu acele dale în jurul lor  toate stricate, care acum își parchează
mașinile domnii care nici măcar nu văd că este o parcare pusă paralel cu axul
drumului, nu perpendicular. Deci, la această stradă trebuie făcute măcar niște
reparații. Nu vă supărați! Strada Teilor este centrală. În jurul străzii Teilor este
strada  Trandafirilor,  strada  Avram iancu,  străzi  aranjate,  toate  bine  puse  la
punct, modernizate. Plus că în ultima săptămână au venit și au tăiat teii. Nu știu
cine i-a tăiat. A venit să îi toaleteze dar arată mizerabil! Dacă s-ar putea face un
amendament pentru o reparație, nu pentru o investiție. Să astupe gropile! Strada
Teilor a rămas cenușăreasa!
 Și mai vreau să spun ceva că se vorbea despre venituri. Eu nu am nimic
împotrivă  că se pot scoate bani probabil din mai multe spații, chirii. Dar când
se vorbea despre parcări, nu puteau fi acestea o sursă de venit pentru primărie?
Clujul, vă spun eu, primul trimestru  am citit că au făcut 3,4 milioane de lei
doar pe taxa de la parcări. Euro. Deci, noi ne-am opus să facem. Vă spun. Am
fost  la Inspectoratul  Școlar  Județean săptămâna trecută.  Nu am găsit  loc de
parcare. Decât undeva la Hotel Cetate. Restul era plin de autocare. Toată lumea
parchează gratis. Păi, chiar așa? Absolut nimic nu se câștigă din taxa parcărilor!



Nu vă supărați! Deci, putem folosi bicicleta gratis, parca gratis. Mulțumesc!”
 Pleșa Gabriel: ”Domnul Trifu! Vreau să stabilim  dacă vă mențineți  ca să
nu mai fac și eu acel amendament cu până la 45 mii.”
 Mircea  Trifu:  ”Domnul  Pleșa!  Aș  prefera  să  îl  faceți  dumneavoastră
sincer! Că eu sunt un om rațional. Ce ați spus aici, va rămâne. Și măcar acel
amendament să treacă. Vă rog frumos să îl treceți dumneavoastră. Eu propun ca
serviciul doamnei Ileana Krisbai administrarea activităților domeniului public
să fie sursa de susținere.
 Vreau să mai fac un amendament. E vorba de o acțiune culturală, de un
loby cultural. Și aici sursa era  exact din ceea ce spunea colegul Bogdan Lazăr,
10 mii  lei,  până în 10 mii  lei   din capitolul,  eu îl  știam 67 cu materiale de
promovare și altele.”
 Bogdan Lazăr: ”Ăla e primul capitol, domnul Pleșa!”
 Pleșa Gabriel: ”Îmi cer scuze. De pe lista de evenimente. Ok. E în regulă.
Despre ce este vorba? De solicitarea Fundației InterArt Aiud. Cred că ați auzit
toată lumea de ea, cu care de fapt  avem un parteneriat pe doi ani de zile. Este
vorba  de  o  expoziție  în  holul  sediului  ONU  din  New  York  în  săptămâna
premergătoare alegerilor europarlamentare 21 – 28 mai. Este o expoziție în care
prezintă 100 de artiști români din care 15, cei mai mulți sunt din Alba-Iulia.
Este un loby cultural pentru un loc în Consiliul de Securitate ONU al României.
Este sub înaltul patronat al președintelui României  și al Ambasadei România în
Statele Unite.  Este vorba de un catalog de promovare de 15 artiști albaiulieni.
Și cred eu, pentru că tematica este anul centenar și bineînțeles în centru este
Alba-Iulia, o extraordinară promovară a orașului nostru într-o instituție care mie
mi se pare clar cea mai importantă din lume. Tocmai de aceea  vă rog și fac
acest  amendament  ca  această  sumă  până  la  10  mii  lei,  am indicat  și  sursa
financiară, să fie votată de dumneavoastră azi. Închei prin a vă spune că da, e
adevărat, sunt foarte, foarte multe idei bune și în ceea ce au prezentat colegii
mei  din  opoziție  și  colegii  din  PNL care  probabil   vor  vrea  să  vorbească.
Resursele  sunt  așa  cum sunt  și  vreau  înainte  de  a  încheia   să  vă  spun  că
principala problemă, am spus-o și la dezbaterea publică  și o spun încă odată,
este diminuarea resurselor  date de la centru, de la guvern. Și vă spun următorul
lucru. Dacă anul trecut 2018, an centenar, am pierdut 26 milioane de lei, da,
spuneam că am fost  pentru prima dată  după 20 de ani  cu  un deficit   de 8
milioane 200. Iată, acei bani care cred eu că i s-ar fi cuvenit ca administrație
locală și nu am făcut noi acest protest și inclusiv primarea puterii din zona de
sud a  și zona Moldovei, care au fost foarte revoltați la Asociația Municipiilor
din  România.  Colegul  meu  Paul  Voicu  a  fost  acolo  prezent  și  știe  ce  tir  a
siportat Teodorovici și ni s-au promis sume  care din păcate nu s-au mai regăsit
în bugetul național. S-a și contestat acest buget. Din păcate nu s-au mai regăsit
în bugetul național. S-a și contestat acest buget. Din păcate a revenit la fel. Noi
spunem încă odată și eu sunt partizan al acestuia. Să dăm indiferent  cine va
veni la guvernare. Să dăm autorităților locale locul cuvenit. Pentru că, uitați-vă!



Sunt aceste experimente bune, aceste eperimente de bună practică. A spus și
domnul consilier Trifu  înainte de primarii care au știu să investească  banul și
să se dezvolte. Haideți să nu fim cinici indiferent din ce partid facem parte și să
spunem că aceste resurse  sunt diminuate foarte mult de la bugetul național. Vă
mulțumesc mult de tot. Și aș vrea în încheiere doar o frază. Să fim înțelepți.
Trebuie azi să trecem acest buget pentru că trebuie să funcționăm  iar de patru
luni de zile investițiile pe care ni le dorim, toți așteaptă să fie făcute.”
 Lazăr Bogdan: ”Trei rectificări. Unu la mână. Eu mulțumesc frumos  că
mi-ați spus ce înseamnă alte evenimente. Nu mă refeream la asta. Dacă nu aveți
lista evenimentelor, eu v-o dau pe a mea că sunt toate hașurate. Eu vorbeam
strict  de  poziția  23  care  spune  așa:  promovare  media,  servicii  conexe,
promovări, tipărituri – 100 mii de lei. De fapt toate lucrurile astea se regăsesc
în fiecare eveniment în parte. Doi la mână. Îmi pare rău că a trebuit să aduceți
în discuție de politică dar eu cred  că în Consiliul local ar trebui să uităm un pic
că  venim din  politică,  să  votăm pentru  oraș.  Deci,  discuția  aia  nu  își  avea
rostul.”
 Mircea Hava: ”Ce vorbe mari!”
 Lazăr Bogdan: ”E! Venite de la un om mic!”
 Mircea Hava: ”Asta e drept! Nu te contrazic! Cred că pentru prima dată
trebuie să fim sinceri! După aia, frate ... Toată lumea pompează acum cu cât se
apropie mai tare campania electorală! Iartă-mă că te-am întrerupt. Pentru asta
îmi cer scuze.”
 Lazăr Bogdan: ”Nu e nimic.”
 Mircea Hava: ”Dar nici să nu recunoști evidențele că ți-a luat aproape 5
sau 6 milioane de euro, e nasol!”
 Lazăr Bogdan: ”Domnule Primar! Eu vă cred că s-au luat și nu vreau să
vă contrazic! Dar uitându-mă pe buget, văd că sumele care vin de la bugetul de
sta față de cele de la bugetul local sunt  de câteva ori mai mari.  Am avut o
dicuție și în comisie.”
 Mircea  Hava:  ”Dar  ce  vine  de  la  bugetul  de  stat?  Hai  să  discutăm!
Bogdane! Nu mai! Eu o să îmi fac vreme să discut cu tine! Eu aș fi vrut cu tine,
vorba aia, că ești mai tânăr ca mine! Pe mine mă doare, nu mă deranjează! Sunt
atât de calm cum nu am fost în viața mea! O singură chestie! Am o durere că
văd cum se duce totul dracului! Nimeni nu s-a uitat la ce înseamnă bugetul
anului trecut, acum doi ani, acum trei ani când am avut bani. Bugetul tot ăsta a
fost, domnule! Un pic mai mare sau un pic mai mic! Legat de banii ăia de care
ziceți voi de nu știu unde, bine ar fi să vină! Nu vine nimic! Și doi la mână. Aș
vrea să rămână odată bătut în cuie  că ăsta e adevărul! Nu primim nici un ban!
Nu se primește nici un ban de la firme, firmulițe, ce vreți dumneavoastră din
profiturile, din câștigurile lor! Totul este doar din impozitul pe leafă!Asta ne-a
dezechilibrat anul trecut, știți prea bine cu toată chestiunea aia! Dacă o să vină
cineva  să  spună  de  PNDL,  este  un  program pe  țară!  Și  banii  nu  sunt  din
Afganistan!



 Legat de parcări pot să vă spun că dacă ar fi mers parcările, într-un an de
zile, așa amărâte ca la început, după estimările făcute în jur de trei, trei milioane
și ceva de euro. Nu sunt de vină că cineva ne iubește atât de mult și că nu a ieșit
o licitație pentru curățat wc-uri publice sau chestiuni de genul acesta. Eu vă
spun lucrurile astea transparent. Nu ai decât să mă întrebi! Nu a ieșit că a venit
cineva cu vidanja! Deci, tot cu lucruri de căcat ne ocupăm! Din cauza aia toate
lucrurile au fost trântite!  Asta ... nu am fost aici! Dacă eram aici, nu vă lăsam
să  reveniți  la  ea!  Dar  ca  să  nu  mergem în  instanță  cu  Prefectura,  s-a  dus!
Cealaltă care este discriminare că ăla care stă la strada aia pe pe lângă bloc  nu
poate să își țină o vacă  în șifonier și ăla de la Oarda poate să își țină! Dacă așa
judecăm și dacă așa judecă  cei care trebuie să analizeze proiectele, mă doare
sufletul! Deci, aici suntem! Eu nu am nici o problemă. Ne vedem, ne pupăm,
suntem prieteni buni! Aflu mai nou că o chestie licitată la Școala 1 ca să se facă
cantină  să mănânce copiii, nu e bine! Nu ne mai place cine face!”
 Bucur Dumitru: ”Pe unde trece!”
 Mircea Hava: ”Pe unde trece cantina?”
 Bucur Dumitru: ”Accesul! Nu cel care face!”
 Bumbu Nicolae: ”E vorba de acces!”
 Mircea Hava: ”Trece pe unde trebuie să treacă! Pe unde să treacă? 

Mă gândeam să vin la ședință, să nu vin la ședință! Am venit la ședință
din respect pentru cei care vin! Știam sigur că dacă vin, iar se va lega de mine!
Legat  de  salar!  Eu  nu  pot  să  hotărăsc,  și  nici  dumneavoastră,  salariul
primarului! Salariul îl hotărăște legea! Și asta o știți foarte bine cu toții! Faptul
că mințiți unii, aia e altă discuție! Dar dă bine la populație, care se gândește  că
își făcea, că își astupa groapa din banii ăia! Eventual groapa cealaltă cu flori!
Deci, chestiunea asta mi se pare chiar ridicolă și chiar nu trebuie discutate într-o
ședință de consiliu. La asta trebuie dezbateri, trebuie găsite soluții  ca să se facă
lucrurile acestea, exproprieri de drumuri. Trebuie aduși bani de undeva! Trebuie
avut curajul să dați drumul la credite, că altfel orașul moare! Trebuie să vă uitați
în  spate  să  vedeți  cum s-a  dezvoltat,  că  numai  prin  creditare  s-a  dezvoltat
orașul! Noi nu suntem orașul care să facem din lucruri, să cumperi cu un leu și
să dăm cu zece! Noi nu putem să facem lucrurile astea! Politica de creditare a
orașului a mers foarte bine. Că acum s-a blocat? S-a blocat! Acum Orlando
Teodorivici e cel mai tare din parcare! Nu vreau să judec! Așa au fost și ceilalți
mici!”
 Andrei Barbu: ”Domnule Primar! Suntem în campanie electorală! Nu pot
să tac! Domnule, nu pot că sunt și eu cetățean!”
 Domuța Iulius Viorel: ”Domnul Barbu! Vă rog frumos!”
 Andrei Barbu: ”Nu pot că sunt și eu cetățean și stau aici!”
 Domuța Iulius Viorel: ”Domnul Barbu! Vă rog frumos!”
 Andrei Barbu: ”Dar nu pot că până la urmă aici este o discriminare! Ce
faceți?  Prezentați  amendamente?  Cine  sunteți  dumneavoastră?  Vorbiți  când
vreți, vorbiți cum vreți! Stăm aici și ne cerem voie de la președinte! Întrebați-ne



domnule,  că  suntem  niște  tăntălăi  care  stăm  aici  la  coadă  ca   să  vorbești
dumneata!”
 Mircea Hava: ”Sunt sigur că nu vrei să ști cine sunt! Foarte bine că știu
cine ești dumneata! Dacă discutăm de fiecare ce reprezintă, cine e fiecare! Pe
fiecare  îl  caracterizează  faptele  și  ce  a  făcut!  Nu gura!  Eu chiar  vroiam să
închei!”
 Andrei Barbu: ”Și eu știu foarte bine  cine sunt! Nu se mai poate!  Uite
aici fapte!”
 Mircea Hava:  ”Îmi  pare rău,  domnule  Barbu!  Eu chiar  nu pot  să  mai
rămân! Mă duc să duc niște flori la biserică!”
 Andrei Barbu: ”Păi așa faceți întotdeauna! Intrați și ieșiți  și ne aruncați
câte un zgârci! Că așa faceți dumneavoastră!”
 Domnuța Iulius Viorel: ”Domnule Barbu!”
 Mircea Hava: ”Domnul Barbu! Nu v-am aruncat niciodată! Dacă chiar
doriți așa ceva o să fac rost de un zgârci să vedem cum se rezolvă și vi-l aduc
împachetat  cu fundiță acum de Paști!”
 Andrei Barbu: ”Mersi mult de tot! Mă autogospodăresc de 30 de ani!”
 Mircea Hava: ”Eu mă duc! Vă rog să îmi dați voie! V-am ascultat! V-am
spus! Amendamentele sunt pertinente! Chiar dacă sunt aici, nu am făcut nici o
campanie electorală! Nu am de ce să fac campanie electorală!”
 Mircea Trifu: ”Nu înțeleg de ce v-ați enervat că v-am spus niște lucruri!”
 Mircea Hava: ”Nu m-am enervat! Am vrut să îți spun și asta ți-am mai
spus-o de 10 ori Mircea, că nu e din veniturile firmei şi este din impozitul pe
salar.  Atâta am vrut să spun.”
 Mircea Trifu: „Nu! V-aţi enervat că am discutat de aceste venituri pe care
le-am comparat cu Oradea!”
 Mircea Hava: „Oradea este altceva! Oradea îţi spun eu! Câteva milioane
de parcări! Oradea Câştigă!
 Legat de salarii. Nu poţi să spui o chestiune care nu este legală! Salariul
este dat de lege la primar! Asta este! Că dincolo puteam să le dau mai mari sau
mai mici! Ţi asta este tot la ...! Aşa a făcut legiuitorul! Este adevărat! Puteam să
le dau mai mici! Dar asta nu rezolva  mare lucru! Eu ... poate o să mă mai
chemaţi  dacă o să îmi dea voie domnul Barbu ca să mai vin aici! Poate o să mă
mai chemaţi! Vă spun! Încercaţi să rezolvaţi problema  cu creditele! Altfel nu
veţi  dezvolta nimic! Ascultaţi-mă şi  dacă vreţi  atâta vă spun! De 25 de ani,
indiferent că cineva vrea să vadă, să nu vadă, de 25 de ani aşa s-au făcut! Toate
aşa s-au făcut!  Bugetele  nu au fost  mult  mai  mari!  Dar este o cale  de a te
dezvolta! Şi e o problemă! Aici trebuie gândită chestiunea aceasta! Şi atunci, tot
ce aveţi acolo poate să intre! Oricând vă stau la dispoziţie, împreună cu doamna
Moldovan!”
 Domuţa Iulius Viorel: „Mulţumim, domnul Primar!”
 Alin  Ignat:  „Eu aş  vrea  să  ...  s-a  trecut  foarte  uşor  peste  o  chestiune
concretă. Şi aş vrea să revin la ea. Doamna director, să mă asigur că înţelegem



toţi foarte bine  despre ce e vorba. Pe lunile ianuarie, februarie, martie bugetul
local a primit din cotele din impozitul pe venit 41,75, ceea ce este mai puţin
decât trebuia să primească. Adică, 43%.”
 Teofila Ţîr: „Nu. Era  specificat în legea bugetului pentru 2018 faptul că
este o derogare de la legea 273 care prevede cheltuielile de 43%. Şi doar pentru
2018  era  43%.  În  2019  luna  ianuarie,  februarie  şi  martie  am  primit  doar
41,75%.”
 Alin Ignat: „Bun. O a doua chestiune este în legătură cu cheltuielile cu
asistenţa socială, cheltuielile cu asistenţii personali. Înţeleg că aceste cheltuieli
s-au suportat 90% din bugetul de stat pe ianuarie, februarie şi martie.”
 Teofila  Ţîr:  „Ianuarie,  februarie  şi  martie,  aşa  cum  prevede  legea
bugetului pe 2018 este 1/12. Şi am solicitat sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată  de la bugetul  de stat  pentru ianuarie,  februarie  şi  martie,  ceea ce
reprezintă 2,6 milioane de lei, bani pe care trebuie să îi dăm înapoi la bugetul
de stat.”
 Alin Ignat: „În baza a ce?”
 Teofila Ţîr: „În baza legii bugetului.”
 Alin Ignat: „Deci, noua lege a bugetului ...”
 Teofila  Ţîr:  „Prevede  că  aceşti  bani  pe  care  i-am  încasat  conform
solicitărilor şi conform execuţiei, până la urmă trebuie să îi dăm înapoi în cursul
anului. Deci, 2,6  milioane de lei.”
 Alin Ignat: „Eu înţeleg că noua lege a bugetului care s-a dat în 15 martie
se aplică retroactiv pentru ianuarie, februarie şi martie. Din câte ştiu eu, legea
nu retroactivează. Principala problemă este legalitatea ei.”
 Teofila Ţîr:  „V-am spus că procentul de 60% se primeşte doar în luna
următoare aprobării bugetului. Dar acele sume pe care le-am solicitat din TVA
trebuie să le dăm înapoi pentru ianuarie, februarie şi martie în cursul anului.”
 Alin Ignat: „Deci, ce am solicitat noi, trebuie să dăm înapoi! Deşi nu e
cazul! Am înţeles! Atât!”
 Mircea Trifu: „Domnule, eu pe cuvântul meu!”
 Haşa Cătălin: „Domnul Trifu! Aţi vorbit de două ori!”
 Alin Ignat: „Mulţumim!”
 Bunea Ioan Iulian: „La punctul II la Club Sportiv Municipal Alba-Iulia
suma de 1223 reprezentând subvenţii. Ce intră în aceste subvenţii?”
 Teofila Ţîr: „Vă spun acum. Clubul Sportiv Municipal este o direcţie în
subordinea  Consiliului  local,  care  este  cu  personalitate  juridică  şi  cu
contabilitate proprie. Astfel că noi în buget prindem la transferuri. Acolo aţi
văzut dumneavoastră? Da? Cuprindem cheltuieli de personal la angajaţii de la
clubul respectiv şi cheltuieli cu bunuri şi servicii. Dacă bine îmi amintesc, anul
trecut s-au făcut ceva cheltuieli de capital  acolo în sumă de 350 sau 400 de mii
de lei şi a rămas cu datorie de plată anul acesta 250 de mii, care s-a achitat la
ora actuală. Cheltuieli de personal şi bunuri şi servicii. Vă pot spune şi sume
exacte dacă îmi îngăduiţi.”



 Bunea Ioan Iulian: „Mi se pare puţin cam mare suma în comparaţie cu
învăţământul. Adică, învăţământul primeşte 3429 şi la subvenţiile pentru Clubul
Sportiv Municipal se alocă 1223. Mi se pare o sumă cam mare!”
 Teofila Ţîr: „Unde primeşte învăţământul?”
 Bunea Ioan Iulian: „II. Punctul 1 şi 2 avem învăţământul.”
 Teofila Ţîr: „Dar învăţământul tocmai v-am spus cât primeşte, domnule
consilier! Învăţământul primeşte total 6658 de mii lei din care v-am şi spus cât
dăm din bugetul local. 4,4 milioane de lei din bugetul local. Ce intră acolo?
Bursele, transportul la elevi, profesori, cheltuieli cu bunuri şi servicii.”
 Domuţa Iulius Viorel: „Alte discuţii? Poftiţi, domnul Medrea!”
 Medrea Bogdan: „Stimaţi colegi! O să fiu cât pot de concis pe tema asta.
S-a tot discutat şi văd că se tot repetă de către aparatul primăriei  de sume care
s-au pierdut, de sume care s-au câştigat. Vreau să enumăr cinci dintre lucrurile
care s-au făcut  cu aceste sume, cu ceea ce s-a renunţat. 26 de miloane zicea
domnul viceprimar că s-au pierdut. Da?  S-au dat! 26 de milioane. Reabilitarea
Izvorului,  Duumbrăviţei,  Nicolae  Labiş,  Brânduşei.  4  milioane  reabilitare
Dionisie Pop Marţian. 1,3 milioane Liviu Rebreanu, 15 milioane Sala Unirii şi
monumentul. Vorbim de un buget de aproape 65 de milioane care au intrat. Să
trecem peste. În altă ordine de idei, s-a vorbit de unele oraşe care câştigă din
parcări! Dar unele oraşe au parcări, domnule! Alba-Iulia nu are parcări! Alba-
Iulia o să pregătească acel proiect pe care l-aţi lăudat acum vreo zece minute
prin care o să impunem o taxă pentru cei care vor lăsa maşina pe trotuar  pe
strada  Doinei,  Iaşilor,  Bucureşti,  Vasile  Alecsandri,  Piaţa  Consiliul  Europei!
Cred că ar trebui să ne uităm un pic în curtea noastră şi să vedem ce avem noi şi
ce au alţii, îaninte să punem o taxă, o biruinţă pe nimic! 
 O propunere  şi  un  amendament  cu  care  aş  veni.  Avem 2,6   din  plan
bugetar pentru Aida, Micul Prinţ şi altele de genul. 90% din cei 2,6% sunt doar
pentru STP. De când sunt eu în consiliul local şi ştiu de acest proiect, eu l-am
contestat! Este unul dintre cele mai mari găuri pentru municipiul Alba-Iulia!
Transportul local! Cred că ar trebui să diminuăm cu 50% această sumă până
când se transparentizează  toate achiziţiile  care sunt în STP. Iar cei 50% din
bani să meargă către parcări, în zona Iuliu Maniu, Piaţa Consiliul Europei, zona
policlinică. Este un amendament. Vorbim de un impact de 4,5 din total buget.”
 Pleşa  Gabriel:  „Domnule  consilier!  Amendamentul  este  reducerea  pe
cheltuieli transport?”
 Medrea Bogdan: „Da. Pe Aida cu 50%. Să mergem cu 4,5 pe partea de
parcări şi ulterior să introducem taxe de care vrem noi.”
 Bumbu Nicolae:  „Un amendament  aş  vrea  să  fac şi  eu în  legătură cu
străzile Gheorghe Şincai, Eleşteului şi Craivei. Aş vrea din bugetul acesta dacă
se poate aloca ceva pentru dezvoltarea zonei respective.”
 Pocol Dorin: „Spunea colegul despre parcări. În alte oraşe, vreau să apun
în Cluj, pe absolut toate străzile din oraş şi din cartiere sunt parcări trasate  pe
şosea şi fiecare îşi plăteşte, care îşi rezervă locul respectiv  sau cu ora. 



Sper ca şi colegul Mircea Trifu să nu  se supere pe mine dar vrea să spun
un adevăr. Ştim foarte bine amândoi. Că tot vorbeam de o grămadă de străzi noi
în oraş care, e adevărat că necesită  modernizări. Aceste zone s-au născut în
principal,  mare  parte  dintre  ele  datorită   unor  investitori  privaţi,  şi  la  ora
respectivă,  în  anii  2000 –  2004 şi  un  pic  din  dorinţa   de  acreşte  viteza  de
vânzare  au lăsat în coadă de peşte aceste drumuri. În ce sens? La ce mă refer?
Unele  zone  au  parcelat  şi  bucăţica  de  drum  şi  au  vândut-o  respectivului
cumpărător. După ce şi-a rezolvat problema s-a apălat pe mâini! Şi-a văzut de
treabă mai departe! În schimb, oamenii care au rămas şi au cumpărat în zona
respectivă au rămas agăţaţi, să zic aşa, cu ceva mici parceluţe. Acum, pisica
este aruncată în curtea Primăriei.”
 Mircea Trifu: „Păi trebuie să răspund că mi-a pronunţat numele.”
 Pocol  Dorin:  „Nu  am  terminat,  Mircea!  Eu  nu  te-am  întrerupt!  De
asemenea,  vreau să  mai  fac  o observaţie.   Din câte  ştiu  eu,  nu se  pot  face
cheltuieli din buget pentru proprietăţi private. Şi aici mă refer la unele străzi
care  sunt  private  sau  bucăţele  din  străzi  care  sunt  pe  persoane  fizice.  Prin
urmare, ar trebui făcut înainte de acel PUZ pe care îl recomandă Mircea, ar
trebui ca acea zonă să devină publică.”
 Mircea Trifu: „Un răspuns vreau să dau domnului Pocol. Ceea ce îl rog pe
domnul Pocol şi pe toţi de aici  să înţeleagă un concept foarte important. Nu e o
pisică aruncată în curtea Primăriei! Ci orice investiţie făcută, fie pe domeniul
public sau pe străzi private, nu e altceva decât un pas înainte în dezvoltarea
infrastructurii.  Deci,  din  punct  de  vedere  economic,  al  urbanului  pentru  că
aduce un plus valoare pe termen lung. Primăria nu face un serviciu cetăţenilor
sau un moft  că le asfaltează drumul.  Exact asta face Uniunea Europeană cu
noi!”
 Domuţa Iulius Viorel: „Mulţumim, domnul Trifu!”
 Popescu Marius Ciprian: „Am o întrebare pentru doamna director Teofila
Ţîr. Îmi cer scuze că vă întorc din drum. Din ceea ce am înţeles de la începutul
prezentării dumneavoastră a bugetului, avem cheltuieli de personal undeva la
30%. După care aţi venit şi aţi spus că de fapt în realitate ar fi trebuit să fie
18%.”
 Teofila Ţîr: „Nu am spus asta, domnule consilier!”
 Popescu Marius Ciprian: „Dacă nu ar fi fost unele procese!”
 Teofila Ţîr: „Eu v-am spus din ce se compune acel procent. Adică, faptul
că  sunt  asistenţii  personali  ai  persoanelor  cu  handicap,  sunt  sentinţe
judecătoreşti care au majorat procentul cu 25%.”
 Popescu  Marius  Ciprian:  „Aici  vroiam  să  ajung.  La  sentinţele
judecătoreşti,  care  din  cunoştinţele  dumneavoastră  că  sunteţi  în  aparatul  de
specialitate al Primarului, vreau să ştiu şi eu câţi dintre angajaţii Primăriei au
câştigat aceste procese? Şi când au început aceste procese?”
 Teofila Ţîr: „Acum este al treilea an.”
 Popescu  Marius  Ciprian:  „În  cât  s-a  dat  sentinţa?  Când  a  început



procesul?”
 Teofila Ţîr: „Nu mai ştiu exact. De vreo 3 – 4 ani! Nu ştiu când a început
procesul. Înainte cu jumătate de an sau cu un an. Nu mai ştiu. Sentinţa a fost
dată în 2016. În 2017 s-a achitat 5%, 2018 s-a achitat 10%, în 2019 s-a achitat
25%. Deci, este exact procentul care se prevede în ordonanţa 99.  Anul viitor se
dă 25% şi peste doi ani 35% din titlul executoriu.”
 Popescu Marius  Ciprian:  „Mă bucur  că  mi-aţi  ridicat  mingea  la  fileu.
Vreau să afle şi cetăţenii municipiului Alba-Iulia! Cheltuielile de personal nu se
opresc în 2019! Ele vor continua şi la anul şi peste doi ani. Chiar biruri mai
mari! 35%!”
 Teofila Ţîr: „Aşa prevede ordonanţa 99! Sunt nişte sentinţe definitive şi
executorii!”
 Mircea Trifu: „Mie nu mi se pare corect ca dintr-un buget, 30% să fie
cheltuieli de personal iar la investiţii ... Aici stăm de două ceasuri şi toată lumea
ridică problema la capitolul transporturi să investim 400 mii de euro din bugetul
propriu!”
 Teofila Ţîr: „La cheltuieli de personal?”
 Popescu Marius Ciprian: „Nu, nu! La cap. 84 transporturi pe partea de
investiţii sunt 1,3 milioane de lei din bugetul propriu! Discutăm de un procent
de 30% salarii, discutăm de investiţii 1,3% pe transporturi, în condiţiile în care
toată lumea a făcut amendamente legate de acest capitol! Cred că ar trebui să ne
gândim foarte  bine  şi  eventual  în  cel  mai  rău caz,  aşa  cum spunea  colegul
Mircea Trifu, să începem de anul acesta cu anumite studii de fezabilitate pe
anumite zone sensibile şi  tampon ale oraşului.  Exemplu: Ana Ipătescu, zona
către Miceşti! Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră au drum la ora 7,30 – 8,00
către Miceşti ca să vadă coloana, să înţeleagă ce înseamnă coloana de la Miceşti
către Alba-Iulia!  Trebuie studiată  zona respectivă cât  se  poate  de urgent,  să
înceapă o investiţie de încă o arteră de intrare în Alba-Iulia în zona Miceşti!”
 Teofila  Ţîr:  „Domnule  consilier!  Vis  a  vis  de  problemele  ridicate  de
dumneavoastră la cap 84 transporturi! Da! Într-adevăr s-a cuprins acolo 17300!
Unde e Aida, acolo sunt şi cotizaţiile! Dar dumneavoastră aţi aprobat într-o altă
şedinţă contribuţia mult mai mare! Deci, nu am prins la nivelul contribuţiei!
Contribuţia mi se pare, dacă nu mă înşel că este la 18800 şi ceva! Nu am mers
la nivelul contribuţiei, după cum bine se vede! 

Trec la cheltuieli de personal! Eu nu v-am spus că vai! Alea ne încarcă!
Într-adevăr ne încarcă! Să nu aveţi impresia că doar pentru personalul angajat în
primărie  este  acel  procent  de  30%!  Ce  intervine?  De  ce  este  aşa  de  mare
procentul? Dacă erau doar salariile angajaţilor din primărie, fără să fi fost acele
sentinţe, presupunem că nu erau pe umerii noştri decât 90% asistenţi personali
ai persoanelor cu handicap, presupunem că nu dăm cheltuieli de transport la
profesori! Nu aveam asistenţa medicală! La care ne vin banii! Ne vin banii de la
Ministerul  Sănătăţii  acolo!  Deci,  toate  reprezintă  cheltuieli  de  personal!
Inclusiv  ceea  ce  domnul  Bunea  m-a  întrebat  mai  devreme  de  ce  dau  la



învăţământ 3358 şi la Clubul Sportiv dăm! Nu dăm! Ele sunt venituri proprii
încasate de unităţile de învăţământ, de cele 20 de centre bugetare! Şi trebuie să
le cuprindem în buget pentru ca ei să le poată utiliza!”
 Domuţa Iulius Viorel: „Din sală  dacă mai este cineva pe buget? Domnul
Barbu! Nu v-aş fi dat cuvântul dar ...”
 Andrei Barbu: „Şi dacă nu mi-l daţi vi-l iau! Staţi liniştit!”
 Domuţa Iulius Viorel: „Nu cred!”
 Andrei Barbu: „Nu credeţi? Eu vă spun că vi-l iau, că e la mine! Nu e la
dumneavoastră!”
 Domuţa Iulius Viorel: „Scurt, domnul Barbu!”

Andrei Barbu: „Dar de ce scurt? Sper că nu citaţi din domnul Primar! Eu
vă dau câteva cifre şi subscriu la ce a zis domnul Crişan. Era interesant să fi
făcut o analiză  a ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Cam aşa se face.”
 Domuţa Iulis Viorel: „S-au făcut analizele!”

Andrei Barbu: „Cum arată propunerile de buget, nu prea! Sume decontate
anul trecut – 32 de milioane. Mă refer la investiţii. 32235864,45  lei din care
sume plătite numai pentru proiectare! Dar atenţie!  Nu vorbim de proiectare, că
aici sunt nişte limbaje ... Vorbim despre dali şi fezabilitate!  Şi nu sunt sumele
pe care le aveţi scrise gen Brânduşei unde sunt în total sume! Numai pentru
fezabilitate şi dali, sper că nu greşesc 1556174,90 lei! Şi acum vă dau încă un
exemplu! Studiu de fezabilitate pentru grădiniţă! Domnii mei! Vă rog frumos,
că eu plec! Şi oricum de seară vă bag în traistă! Vă promit! Sincer vă spun!
Grădiniţa 16 care se face  în Ampoi în curtea aia de la Refractara! Anul trecut
s-au plătit 77909,30 lei pentru studiul de fezabilitate! Fac o singură cifră! Oare
când  s-a  făcut  recepţia  la  Palatul  Principia?  Puteţi  să  îmi  spuneţi?
Dumneavoastră trebuie să ştiţi! 5, 6, 7 ani! Nu are importanţă! Am văzut acolo
şi am întrebat şi  eu! Instalaţie de climatizare Principia! Ce să fie băi acolo,
fratele  meu?  Înlocuire  tubulatură  cu ţevi  de cupru!   Deci,  dacă  am făcut  o
investiţie acum opt ani de zile, înlocuim ţevile şi plătim 79324,77 lei! E ok!
Sunt aici pentru că există câţiva cetăţeni din Câmpşor  şi cred că asta este cea
mai teribilă chestie! În 2019, oamenii ăia cară apa cu roaba de la o fântână
publică! Acolo mai trebuie 500 de metri aducţiune pentru o conductă de apă să
îi faceţi pe nişte oameni fericiţi! La modul foarte serios! Şi la asta nu cred că
trebuie nici amendament, nici altceva! 
 Şi  am trei  chestiuni!  Una  la  mână!  Ar  fi  extraordinar  să  facem nişte
exerciţii, că eu am ieşit, şi de mână cu domnul Primar pentru că, ca şi om îl
cunosc de vreo 30 de ani! E mai mare ca mine! Nu eram eu chici – pici când
dânsul era tot adolescent! Eu îi doresc multă sănătate! Public o spun! Dar am
spus-o şi repet! De anul trecut  din februarie este hoţ din punctul meu de vedere
pentru că mi-a furat liniştea pe Nicolae Labiş! Iar azi îi mai spun o chestiune! A
zis: ăia care mint! Daţi-mi voie să vă spun că dacă punem strategia integrată de
dezvoltare urbană a municipiului Alba-Iulia şi planul de mobilitate urbană, care
sunt două documente pe care dumneavoastră le-aţi însuşit, şi domnule, eu mă



uit la ele! Şi văd ce scrie acolo! Dar ce aţi scris acolo şi aţi aprobat că dezvoltaţi
între 2014 – 2023, nu bate cu ce se întâmplă în fiecare zi! Nu eu le-am scris! Şi
vă rog eu frumos să citiţi prefaţa sau cuvântul înainte cu scuzele de rigoare,
domnule manager de la strategia integrată de dezvoltare urbană! Azi, situaţia de
aici ne demonstrează că administraţia municipiului Alba-Iulia nu este una de
top!  Îmi  cer  scuze! Este  o administraţie  de pluton! Şi  ultima chestiune.  Nu
vreau să jignesc doamnele! Sunt de profesie economist! Dar doamna director
economic! Cum este permis să veniţi  într-o astfel  de şedinţă şi  să veniţi  cu
aprecieri de volum, sume foarte mari! Dumneavoastră trebuie să veniţi cu cifre!
Şi dumneavoastră ne-aţi demonstrat azi că înainte de a fi o profesionistă, sunteţi
om politic!”
 Teofila Ţîr: „Eu? De ce?”
 Andrei Barbu: „Da, da! Nu aveaţi voie să faceţi o afirmaţie politică! Aţi
făcut o afirmaţie politică când aţi spus când aţi spus că guvernul nu ne mai dă
bani! Sau ceva de genul acesta!”
 Teofila  Ţîr:  „Nu am pronunţat  cuvântul  guvern! Îmi  pare rău! Vă rog
frumos! Cel mult am pronunţat finanţe publice. Nu cred că m-aţi auzit pe mine
spunând cuvântul guvern!”
 Andrei Barbu: „Dumneavoastră când spuneţi ei şi domnul Primar când
spune ei, spune guvernul!”
 Teofila Ţîr: „Nu ştiu domnul Primar ce spune! Eu nu vorbesc decât pe
cifre, domnule Barbu! Şi vă rog frumos să mă credeţi, că toată lumea a fost aici,
şi eu am vorbit despre cifre azi! Nu am spus volum şi nici nu am treabă cu
politicul! Nu mă interesează şi nu cunosc pe toţi consilierii din ce partid fac
parte! Şi nici nu mă interesează acest lucru! Vă rog să mă credeţi!”
 Andrei Barbu: „Foarte grav dacă sunteţi de atâta vreme şi nu ştiţi!”
 Teofila Ţîr: „Dar nu mă interesează, domnule Barbu! Nu mă interesează!”
 Andrei Barbu: „Sărut mâna!”
 Teofila Ţîr: „Asta e! Şi am vorbit doar pe cifre! Nu cred că cineva m-a
întrebat  şi  am  vorbit  de  volum!  Îmi  pare  foarte  rău  despre  aprecierea
dumneavoastră! Nu sunteţi corect în cazul ăsta!”
 Andrei Barbu: „Sunt foarte corect!”
 Teofila Ţîr: „Este părerea dumneavoastră!”
 Pocol Dorin: „Doamna director! Acolo este PSD, Alde!”
 Teofila Ţîr: „Nu mă interesează pe mine acest lucru, domnul Pocol!”
 Vasile Crişan: „Foarte scurt! Şi eu am cerut nişte date, nişte cifre exacte!”
 Domuţa Iulius Viorel: „Vi s-au dat!”
 Vasile Crişan: „Mă scuzaţi, că nu am înţeles! Suma care s-a încasat din
concesionarea talciocului? Mă scuzaţi că aud mai rău!”
 Domuţa Iulius Viorel: „În birou la doamna director puteţi să întrebaţi!”
 Andrei  Ghib:  „Tot aud în şedinţă că Primăria nu are bani!  Ce a făcut
Primăria pentru a atrage noi fonduri, noi investiţii în oraş pentru a avea mai
mulţi bani la buget? Şi dacă Primăria şi consilierii au întrebat cetăţenii ce îşi



doresc să creeze sau nu? Şi ce investitor şi în ce domenii  doresc să investească
în Alba-Iulia şi în ce domenii să nu investească în Alba-Iulia?”
 Domuţa Iulius Viorel: „Mulţumesc!”
 Zahan Dumitru: „Bună ziua. Sunt din cartierul Partoş – Alba -Iulia. Stau
pe strada Eftimie Murgu care dă în Ana Ipătescu. Locuiesc acolo de trei ani de
zile. Pe strada unde stau eu, locuiesc vreo trei persoane care nu sunt în ţară şi
nici nu îi găsesc ca să putem rezolva legal  chestia asta cu Primăria. Nu s-ar
putea găsi un amendament prin care să nu trebuiască sută la sută ci 50 + 1 sau
15, 20 cât are strada ca să putem face acte legale?”
 Bumbu Nicolae: „Acolo nu e vorba de o stradă. E vorba de un cartier.”
 Domnul din public: „Bună ziua! Salut domnilor consilieri! Salut pe toată
lumea! Eu am venit să particip la şedinţă în calitate de cetăţean al oraşului.
Locuiesc în Oarda de Sus. Doresc să vă spun un singur lucru la care să reflectaţi
după ce ajungeţi acasă în particular. Aici nu doresc nici un răspuns. Uitaţi-vă
puţin cum se prezintă România din punct de vedere european, cum ne căcăm pe
noi în 30 – 40 km de autostradă şi aşa mai departe!Uitaţi-vă la marile puteri
care au cucerit lumea de la Imperiul Roman până la regretatul sistem nemţii,
1944, cum au cucerit lumea şi cum au ajuns putere economică! Făcând drumuri,
domnilor!  Prima şi  cea mai  importantă  prioritate ar  trebui  să  fie  tina de pe
pantofi! Când ne urcăm în maşinile noastre şi umblăm prin noroi şi ajungem în
locuri  frumoase şi  dezbatem idealuri  măreţe!  A fost  anul  centenar!  Am mai
multe proprietăţi în Oarda de Sus! Am avut musafiri din Bucureşti, prieteni din
Franţa şi chiar din Taiwan! Nu intrăm în detaliu cu ce mă ocup! Oraşul frumos,
superb!Când au văzut noroiul au întrebat: voi cum staţi în noroiul ăsta? Zic aşa:
e România! Noi facem frumos în mijloc şi înafară ne ţopăim în noroi! Toate
problemele legate, se ajunge la buda din fundul curţii, la apa şi la tina prin care
călcăm! Tot în noroi umblăm! Eu aş vrea cumva să vă gândiţi să facem cumva
fiecare  dintre  noi   ca  putere  interioară,  că  acest  domn,  nici  nu  ştiu  cum îl
cheamă,  sunt  singurele  două persoane din judeţul  Alba,  personal,  care  au  o
gândire  europeană!  Acest  domn  şi  primarul  din  Ciugud  care  au  înţeles  că
drumurile sunt principala prioritate. Să lăsăm de câte ori vine Smiley să cânte,
câte  kilograme  de  artificii!  Haideţi  să  ne  gândim pentru  noi!  Eu  nu  am o
propunere şi nici un amendament, că nu sunt consilier! Că şi amendamentele pe
care le-a propus dumnealui, praful o să se aleagă de ele ca şi de drumuri!  Că
vedem cum s-a reparat drumul din Alba-Iulia până în Lancrăm! Cu gropi, cu
canale! Eu sunt total apolitic! Să ne gândim că ne omoară noroiul! Intrăm în
noroi! E penibil să trăieşti bine şi să circuli prost! Vă mulţumesc!”
 Domuţa  Iulius  Viorel:  „Pe  domnul  Trifu  sigur  că  îl  cunoaşteţi!  V-aţi
întâlnit de mai multe ori cu dânsul! În al doilea rând, nu ştiu de când staţi în
Oarda,  că  eu  stau  de  40  de  ani  şi  eu  o  singură  dată  v-am văzut!  A treia
chestiune. Dacă staţi de peste 9 ani în Oarda, ştiţi că acolo tot timpul s-au făcut
lucrări. Până la 200 de metri mergeţi nu prin noroi ci pe asfalt. Plus aveţi toate
utilităţile. Mulţumesc!”



 Bumbu  Nicolae:  „Eu  m-aş  fi  bucurat  să  aduceţi  în  discuţie  toate
cartierele.”
 Domnul din public: „Eu am vorbit la modul general.”
 Pleşa Gabriel: „Înainte să trecem la vot. Mircea Trifu mi-a spus clar. Am
făcut acel amendament pentru campania de sterilizare câini. Şi rămâne făcut.”
 Domuţa Iulius Viorel: „Începem votul! Domnul Trifu! Mulţumesc!”
 Mircea Trifu: „Am o rugăminte. Am lista numerotată de la 1 la 20. Şi aş
vrea să se voteze în această ordine.  Le am pe curat  şi  vreau să le citesc în
ordine.

1 . Supun votului dumneavoastră aprobarea sumei ...”
 Rodica Andronescu: „Nu poţi să supui la vot!”
 Domuţa Iulius Viorel: „Dumneavoastră citiţi amendamentul!”
 Mircea Trifu: „Să ştie oamenii ce votează! Amendamentul nr. 1.”
 Domuţa Iulius Viorel: „Dumneavoastră citiţi şi eu îl supun la vot! Ce nu
înţelegeţi?”
 Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 1. Supun aprobării din bugetul local ...”
 Paul Voicu: „Nu dumneavoastră supuneţi la vot!”
 Domuţa Iulius Viorel: „Dumneavoastră citiţi amendamentul şi eu îl supun
la vot!”
 Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 1. Propun alocare sumei de 50 de mii
de lei pentru studiu de fezabilitate şi proiectare în Pâclişa pentru modernizarea
străzilor Carpenului, Brânduşei,  Alunului, Coasta Scurtă, Izvorului, Sitarului,
Văii, Garoafei, Iasomiei, Dianei, Fortuna, Brânduşei.”
 Domuţa Iulius Viorel: „Sursa financiară?”

Mircea Trifu: „Sursa financiară dacă vreţi reluăm  discuţiile despre buget
şi ne întoarcem la bunuri şi servicii, la sporurile...”
 Lazăr Bogdan: „Am propus eu!”
 Domuţa Iulius Viorel: „Suma care este?”
 Mircea Trifu: „Suma este de 50 de mii. Şi menţionez încă odată. Pe piaţa
reală, un studiu de fezabilitate de modernizare este 11 mii lei/km. Real.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel, Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul  Sebastian  Tudoraşcu,  Haşa  Cătălin,  Pocol  Dorin,  Moldovan  Angela,
Lupea Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”

Amendamentul a fost respins.
 Pocol Dorin: „Eu repet! Dacă nu este domeniul public nici nu are sens!”
 Mircea Trifu: „Sigur că este domeniul public! Străzile oraşului!”
 Pocol Dorin: „Nu ştiu!”

Mircea  Trifu:  „Amendamentul  nr.  2.  Studiu  de  fezabilitate  şi  proiect



modernizare strada Cordovanilor, Tineretului, Mohorului, Viorelelor, Zefirului,
Ciobănaşului,  Şoimului,  Colinelor,  Căpriori, Făgetului, 100 mii de lei pentru
zona numită Câmpşor, cum spun pâclişenii.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel, Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul  Sebastian  Tudoraşcu,  Haşa  Cătălin,  Pocol  Dorin,  Moldovan  Angela,
Lupea Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”

Amendamentul a fost respins.

Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 3. Studiu de fezabilitate şi expropriere
strada Tarniţa, Miceşti 20 mii de lei.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel, Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul  Sebastian  Tudoraşcu,  Haşa  Cătălin,  Pocol  Dorin,  Moldovan  Angela,
Lupea Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”

Amendamentul a fost respins.

Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 4. Studiu de fezabilitate  şi expropriere
strada Primpretor Miceşti şi Făgăraşului – 50 mii de lei.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”

Amendamentul a fost respins.

 Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 5. Studiu de fezabilitate şi expropriere
strada Pădurii şi străzile aferente zona Pădurii – 50 mii lei.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea



Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”

Amendamentul a fost respins.

Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 6. Studiu de fezabilitate şi expropriere
strada Arieşeni – 50 mii lei.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

 Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 7. Studiu de fezabilitate şi expropriere
strada Baba Novac şi străzile aferente – 50 mii lei.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

 Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 8. Studiu de fezabilitate şi expropriere
strada Caragiale – 50 mii lei.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.



 Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 9. Având în vedere că pe strada Alcala
de Henares  este în lucru studiu de fezabilitate, acolo cer bani pentru expropriere
– 30 mii lei.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost vota cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

 Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 10. Studiu de fezabilitate şi expropriere
strada Lalelelor în continuare, deasupra azil de bătrâni – 50 mii lei.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

 Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 11. Studiu de fezabilitate şi expropriere
zona Lidl, bulevardul Revoluţiei, Ion Lăncrănjan – 100 mii de lei.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel,  Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

  Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 12. Studiu de fezabilitate şi expropriere
în zona Ana Ipătescu şi străzile aferente – 50 mii lei.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea



Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

 Mircea  Trifu:  „Amendamentul  nr.  13.  Studiu  pentru  stabilirea
potenţialului ecologic al pădurii Mamut – 50 mii lei.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 14. L-aş ruga pe domnul Pleşa.”
Pleşa Gabriel: „Bani pentru sterilizarea câinilor şi microcipare. Până la 45

mii de lei.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 20 voturi pentru.”

 Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 15. Vă cer, vă implor pentru 2-3 minute
să îi daţi cuvântul domnului Străjan pentru acei bani pentru un PUZ în Cornul
Podei, Horea, Cloşca şi Crişan. 20 mii de lei. Măcar trei minute.”
 Pleşa Gabriel: „Domnul străjan! Sunt implicat în acest proiect. Şi ştiţi. Nu
ştiu dacă acum trebuie să alocăm bani. Pentru că acest lucru, dacă vom reuşi,
sunt două căi. Terenul e privat. Noi ce trebuie să cumpărăm de acolo? Locul
efectiv unde pe viitor se va ridica un monument şi acel acces. Corect?”
 Mircea Trifu: „Nu. Propunerea noastră! Un singur monument e prea puţin
să marchezi un asemenea obiectiv. Cel puţin 1000 mp.”
 Pleşa Gabriel: „Nu discutăm de suprafeţe. De obiectiv. Ok? Accesul şi
monumentul. Accesul am constatat la faţa locului că nu se poate face decât în
capătul  la  Izvorului.  În  stânga  tot  teren  privat.  Colegii  de  la  cadastru  au
identificat proprietarii. Intrăm cu dânşii într-un dialog şi vedem dacă vor vrea să
vândă. Dacă nu vor vrea să vândă, am zis că planul „b” va fi categoric. Dar asta
ştiţi că trebuie planul urbanistic zonal al zonei, indicatorii tehnico-economici şi
după aceea exproprierea. Nu nevotând suma asta, nu înseamnă că nu mergem
mai departe.”
 Mircea Trifu: „Primul pas este să alocăm bani!”



Domnul Străjan: „Vreau să vă spun că atunci când s-au împlinit 100 de
ani de la martiriul respectiv, cel mai important român din judeţul nostru Rubin
Patiţia a făcut demersul să se facă ceva deosebit. Şi nu o să vă ţin mult, decât să
vă citesc ce a zis la 100 de ani, treabă care de atunci am făcut şi noi demersuri.
Şi profesorii noştrii legat de Horea, Cloşca şi Crişan şi s-a ales praf de toate. În
plus, dumneavoastră aţi făcut în 1996 un PUZ la comandă. Şi e aici şi cineva a
dat  ordin şi  s-a anulat.  Şi mereu s-au anulat treburile acestea.  Eu vă rog pe
dumneavoastră,  în  special  domnii  consilieri  să  mă  primească  împreună  cu
colegii. Că nu vorbesc numai de la mine. Reprezint 10 fundaţii şi asociaţii, să vă
prezentăm situaţia din oraşul  nostru şi  din judeţul nostru.  Cei  care am făcut
acum  peste  20  de  ani  această  fundaţie,  nu  am  făcut  întâmplător.  Au  fost
majoritatea profesori, specialişti  de la muzeu, tatăl dumneavoastră director la
arhive. Eu de la ei am învăţat.  Mi-a lăsat cu limbă de moarte nu numai dânsul,
profesor Eugen Hulea care la ora de istorie la Liceul Mihai Viteazu şi nu HCC,
unde tot greşit s-a anulat numele de Mihai Viteazu. La fel ca şi terenul unde  s-
au strâns la Unirea pe câmpul lui Horea, nu pe platoul romanilor. Sunt nişte
minciuni aici la Alba-Iulia care trebuie îngenunchiate. Mi-au lăsat cu limbă de
moarte toţi.”

Mircea Trifu: „Mulţumim! Propun 20 mii de lei pentru un PUZ în Cornul
Podei în locul în care au fost martirizaţi Horea, Cloşca şi Crişan. Şi pentru o
eventuală expropriere a terenului.” 

Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

 Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 16. Propun bani pentru achiziţionarea şi
montarea de camere de luat vederi în toate punctele astea, care oficial am primit
şi o notă de fundamentare cu o cheltuială de 400 mii pe an cu acele gropi de
gunoi.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”



 Amendamentul a fost respins.

 Mircea  Trifu:  „Amendamentul  nr.  17.  Suplimentarea  de  bani  pentru
contractul de reparaţii şi întreţinere străzi nemodernizate şi pietruiri cu 500 mii
de lei.”

Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

 Mircea Trifu:  „Amendamentul  nr.  18.  Bani  pentru achiziţia  unui  teren
între Alba şi Miceşti  ca să aibă în viitor primăria posibilitatea să ridice o şcoală.
Un milion de lei.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

 Mircea Trifu: „Amendamentul nr. 19. Bani pentru PUZ în zona de centură
a oraşului pentru 20 de hectare. 20 mii de euro.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

 Mircea  Trifu:  „Ultimul  amendament.  35  mii  de  lei  pentru   studiu  de
fezabilitate şi proiect şi modernizare strada Albac şi Gârda.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?



Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

Domuţa Iulius Viorel: „Alte amendamente?”
Medrea Bogdan: „Propun diminuarea cu 4,6% a bugetului STP şi sumele

respective să meargă către studiu de fezabilitate Piaţa Iuliu Maniu – parcare.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

Medrea Bogdan: „Diminuarea cu aceeaşi sumă a sumei de la Aida care să
meargă  100  de  mii  de  roni  studiu  de  fezabilitate  Piaţa  Consiliul  Europei  –
parcare.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

 Medrea Bogdan: „Diminuarea cu aceeaşi sumă  pentru srudiu fezabilitate
parcare în cetate în spate la policlinică – parcare.”
Domuţa  Iulius  Viorel:  „Supun  la  vot  amendamentul.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,



Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

  Moldovan Angela: „Un amendament pentru reparaţii strada Teilor.”
 Medrea Bogdan: „Sursa bugetară? De unde? Este nominalizată, doamna
director?”

Pleşa Gabriel: „Din reparaţii străzi.”
Silvia Moldovan: „Se execută din contractul pe care îl avem încheiat  pe

întreţinere. Lucrările de natura plombărilor.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind  supus  la  vot,  amendamentul  a  fost  votat  cu  9  voturi  pentru
Moldovan  Angela,  Mircea  Trifu,  Vasile  Crişan,  Bucur  Dumitru,  Medrea
Bogdan,  Bumbu Nicolae,  Bunea Ioan Iulian,  Popescu Marius Ciprian,  Lazăr
Bogdan şi 11 voturi împotrivă Paul Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,
Rodica Andronescu, Popa Pavel, Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol
Dorin, Lupea Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

  Bumbu Nicolae: „Un amendament pentru dezvoltarea străzilor Gheorghe
Şincai,  Eleşteului,  Craivei.  Este  lipsa  canalizării,  electricităţii.  Şi  strada  Gh.
Şincai nu are aproape deloc utilităţile acolo.”

Pleşa Gabriel.  „Nu este  reţea sau  nu se  pot  face  branşamente datorită
problemei cu actele?”

Bumbu Nicolae: „Nu este până la capăt.”
 Silvia Moldovan: „Este apă pe Eleşteului. Toate utilităţile le-am făcut pe
fondul social.”
 Bumbu Nicolae: „Dar oamenii de acolo nu se pot branşa din cauza actelor
de proprietate. Asta nu este problema autorităţii locale?”
 Domuţa Iulius Viorel: „Este problema fiecăruia în parte!”

Bumbu Nicolae: „Oamenii plătesc impozitul pe clădiri şi pe teren.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea
Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan şi 12 voturi împotrivă Paul
Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,  Rodica Andronescu, Popa Pavel,
Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin, Moldovan Angela, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

 Lazăr Bogdan: „Am şi eu un amendament. Din păcate, din acele sume



s-au alocat pentru câini iar celelalte amendamente ... Totuşi, propun ca suma
aceasta dublată, măcar suma asta dublată de 100 mii de lei care nu îşi are rostul,
să meargă în infrastructură, transporturi, investiţii. Pentru că din nou vă spun.
Pur şi  simplu dublată suma de 100 mii de lei la evenimente, care nu îşi  are
rostul.”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind  supus  la  vot,  amendamentul  a  fost  votat  cu  9  voturi  pentru
Moldovan  Angela,  Mircea  Trifu,  Vasile  Crişan,  Bucur  Dumitru,  Medrea
Bogdan,  Bumbu Nicolae,  Bunea Ioan Iulian,  Popescu Marius Ciprian,  Lazăr
Bogdan şi 11 voturi împotrivă Paul Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius Viorel,
Rodica Andronescu, Popa Pavel, Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol
Dorin, Lupea Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio.”
 Amendamentul a fost respins.

 Pleşa  Gabriel:  „Cei  10  mii  de  lei  pentru  expoziţia  culturală  din  holul
sediului ONU de la New York. Suma de la pliante, promovare de la lista de
evenimente. Până la 10 mii de lei.”

Lazăr Bogdan: „Daţi-mi voie să zic. Restul sumei care a rămas acolo să
meargă la copiii de la HCC.”
 Pleşa Gabriel: „Avem proiect.”

Medrea Bogdan: „Să luăm de la STP că are balta peşte!”
 Lazăr Bogdan: „Chiar aşa să dublăm suma de a ....”
 Domuţa Iulius Viorel:  „Supun la vot  amendamentul.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind  supus  la  vot,  amendamentul  a  fost  votat  cu  12  voturi  pentru
Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,  Pleşa  Gabriel,  Domuţa  Iulius  Viorel,  Rodica
Andronescu, Popa Pavel, Raul Sebastian Tudoraşcu, Haşa Cătălin, Pocol Dorin,
Lupea Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio şi 8 voturi împotrivă Mircea Trifu,
Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae,  Bunea Ioan
Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan.”
 

 Domuța Iulius Viorel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentele  care  au  întrunit  numărul  de  voturi  necesar  precum  și
modificările aduse la lista de investiții de către inițiator și prezentate de  doamna
Silvia Moldovan. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentele a fost votat cu 12 voturi
pentru,  un  vot  împotrivă  Mircea  Trifu  și  7  abțineri  Vasile  Crișan,  Bucur
Dumitru, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Medrea Bogdan, Popescu Marius
Ciprian, Bogdan Lazăr.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  116/2019



 Domuţa Iulius Viorel: „Facem o mică pauză.”

Domuţa Iulius Viorel: „Începem şedinţa. Vă rog să vă aşezaţi!”

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Bogdan Lazăr.

2. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2018 al activităților
instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din
învățământ)  
 Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr – director executiv Direcția cheltuieli
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Teofila Ţîr: „Unităţile din învăţământ, cele 20 de centre bugetare, la sfârşitul
anului 2018 au încheiat cu excedent. Excedent pe care îl poate utiliza conform
legii pe secţiunea de dezvoltare şi  secţiunea de funcţionare.  Şi exact,  conform
solicitărilor  lor  le-am  împărţit  pe  secţiunea  de  funcţionare  şi  secţiunea  de
dezvoltare şi trebuie supus aprobării Consiliului local.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea  acestui  proiect?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru   și o abținere
Mircea Trifu.” 

 S-a adoptat Hotărârea  117/2019

 Revine în sala de ședință domnul consilier Bogdan Lazăr.

   3.  Aprobarea utilizării  sumelor din excedentul  bugetului  local  inclusiv
fonduri externe nerambursabile din anii precedenți pentru proiecte de dezvoltare în
anul 2019 

Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan – director tehnic Direcția tehnică,
dezvoltare  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."



 Silvia Moldovan: „Excedentul în sumă de 888920,85 este structurat pe cele
două  componente,  respectiv  un  excedent  care  se  utilizează  pentru  finanţarea
cheltuielilor  aferente  proiectelor  de  finanţare  nerambursabilă  în  valoare  de
276186,45 şi 612734,40 excedent pentru dezvoltare. Această sumă fiind repartizată
pentru  două  lucrări  pe  care  există  contracte  în  derulare,  respectiv  realizarea
Ansamblu Memorial cu tot ce ţine, amenajare parc. Dar e vorba efectiv de sume
care se duc pe realizarea pasajului pietonal de pe bulevardul Transilvaniei respectiv
Încoronării în sumă de 392784 şi pe strada Carpenului. Dar ea se suprapune pe DJ
107A.  Am prevăzut  suma  de  220  mii  pentru  ca  să  se  finalizeze  acţiunea  de
asfaltare a porţiunii care ne aparţine nouă  ca şi administrator de drum, dincolo de
podul de la Vurpăr.”
 Vasile Crişan: „O singură neclaritate. Noi aprobăm excedentul bugetului.
Din câte  am înţeles  eu,  anul 2018 l-am încheiat  pe minus.  Nu? Şi  atunci,  ce
excedent?”

Teofila  Ţîr:  „Vă explic  eu.  Şi  economic  vă explic.  Nu politic.  Deci,  la
sfârşitul lui 2018 dacă vă aduceţi aminte, până în 31. 10 a putut fi modificată lista
de investiţii. Aşa prevede legea 273. Lucru pe care noi l-am respectat. La o analiză
a bugetului la finele lui septembrie, începutul lui octombrie s-a constatat faptul că
din excedentul repartizat pentru 2018 era o sumă mult prea mare ca să poată fi
cheltuită până la sfârşitul anului. Astfel, fiind facturi foarte multe de plată, având
datorii către furnizori am căzut de comun acord să ducem acei bani de pe excedent
pe goluri de casă, aşa cum prevede legea 273. Tocmai pentru faptul că aveam
datorii. Am achitat facturi care erau deja lucrări executate, servicii prestate. I-am
dus pe funcţionalitate de pe excedent. A mai rămas acolo o sumă pe excedent care
nu s-a cheltuit integral  până la sfârşitul anului. 364 mii. Şi pe urmă, după data de
27, 28 a lunii decembrie 2018 nu s-au mai putut efectua plăţi. Au fost norme venite
în Trezoreria Alba-Iulia care spuneau  că ultimele plăţi se puteau efectua  în 24
decembrie 2018. Normele de închidere. Acele venituri încasate în 28 şi 29  şi cei
care nu s-au cheltuit din excedent reprezintă 612 mii şi ceva.”

Vasile Crişan: „Am avut anul trecut de câteva ori pe ordinea de zi utilizarea
excedentului. Întotdeauna ne-aţi motivat: am încheiat anul precedent cu excedent.
Anul 2018 l-am încheiat pe minus tot din excedent. Ce vom face din 2020?”

Mircea Trifu: „Am o întrebare pentru doamna Teofila cu precizarea că eu fac
politică. Tot asta sper ca 1 + 1 să facă doi! Eu am făcut o adresă către administraţia
Financiară şi nu mai înţeleg nimic!  Din raportările privind execuţia bugetului local
al  municipiului  Alba-Iulia  transmisă  de  Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor
Publice Alba rezultă că în 2014 municipiul a înregistrat un excedent  de 2001 mii
lei, Iar între 2015 şi 2018 a înregistrat deficit astfel:

- 2015 – 4500 mii lei, 2016 – 1040 mii lei, 2017 – 1935 mii lei, 2018 -
12,944 mii lei. Acesta este răspunsul  şi vă rog să îmi explicaţi şi mie ca cetăţean,
că eu nu mai înţeleg nimic!”
 Teofila Ţîr: „Vă explic cu mare drag. Şi ştiţi că de câte ori aţi venit la mine
v-am explicat şi dumneavoastră şi oricărui consilier fără nici un fel de problemă.



Nu ştiu cum aţi pus dumneavoastră întrebarea la finanţe. Poate aţi pus-o cum a
încheiat  municipiul  Alba-Iulia  anul  x.  Sunt  două  funcţiuni.  Secţiunea  de
funcţionare  şi  secţiunea  de  dezvoltare.  Noi  am rămas  de  obicei  cu  deficit  pe
secţiunea de dezvoltare. Da? Acolo era ca deficit. Şi acopeream. Se fac vărsăminte.
Se iau separat  pe  cele  două secţiuni.  Nu am fost  pe deficit.  Deficitul   a  fost
constatat pe una din secţiuni sau au fost vărsăminte din una în alta. Noi am încheiat
anul cu excedent, mai puţin 2018 când am avut deficit, pe care l-am acoperit din
excedentul anilor precedenţi. Înţelegeţi?”
 Mircea Trifu: „Am început să înţeleg! Ba e albă, ba e neagră!”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea  acestui  proiect?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 18 voturi pentru și 2 abțineri
Bucur Dumitru, vasile Crișan.” 

 S-a adoptat Hotărârea  118/2019

 4. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul
”Reabilitarea și  extinderea Colegiului  Economic ”Dionisie Pop Marțian” din
municipiul Alba Iulia”
 Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan – director tehnic Direcția tehnică,
dezvoltare  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
  Silvia Moldovan: „Indicatorii pentru acest obiectiv au mai fost actualizaţi şi
aprobaţi  de dumneavoastră în luna trecută. Dar între timp, o circulară dată de
Ministerul Dezvoltării a demintat socotelile  şi ca atare ne-am văzut obligaţi să
refacem actualizarea respectând aceste norme. Am fost obligaţi să majorăm sau să
corectăm doar manopera care era în articolele de deviz sub 17,8 sau 2 sau 6, cât e
tariful orar normat pentru a se plăti salariul de 3000 de lei pentru muncitorii din
construcţii.”
 Mircea Trifu: „Şi spuneţi că ne obligă pe noi să plătim?”
 Silvia Moldovan: „Da, da. Toate plusurile îi revin autorităţii locale. În cazul
acesta contractul a crescut cu vreo 240 şi ceva mii lei.”
 Popescu Antoniu Emil: „Care a fost creşterea pe oră?”
 Silvia Moldovan: „De la 11 la 17,8 sau 2 sau 6.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul. Cine este
pentru?  Împotrivă? Abţineri?”

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



S-a adoptat Hotărârea nr. 119/2019

 5. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea
obiectivului de investiții ”reabilitare str. Biruinței, Busuiocului, Dumbrăviței –
cartier Oarda municipiul Alba Iulia 
 Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan – director tehnic Direcția tehnică,
dezvoltare  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Silvia  Moldovan:  „E  aceeaşi  poveste  pentru  un  alt  obiectiv  care  este
nominalizat  pe  PNDL.  Lucrările  sunt  pe  final.  Şi  aici  s-a  majorat  valoarea
manoperei. Dar aici a crescut mai mult că acest contract a fost încheiat în 2014
când am avut 6 lei pe oră.”
 Mircea  Trifu:  „Nu  este  un  amendament.  Precizez  asta  să  nu  înţeleagă
Prefectura greşit. Am făcut o solicitare către aparatul de specialitate  şi o să o fac
din nou  să ne trimită şi devizul.”
 Silvia Moldovan: „Acolo îl aveţi! Îl aveţi!”

Mircea Trifu: „Pe viitor să mi-l trimiteţi pe mail.”
 Silvia Moldovan: „Cu toată dragostea!”

Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 20 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  120/2019

 6. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea
obiectivului ”Modernizare drumuri Zona Dealul Furcilor din municipiul Alba
Iulia – str. Izvorului, Nicolae Labiș și Barbu Catargiu municipiul Alba Iulia” 
 Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan – director tehnic Direcția tehnică,
dezvoltare  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Silvia Moldovan: „Acelaşi lucru.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”



 S-a adoptat Hotărârea  121/2019
 
 7.  Aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  actualizați  pentru realizarea
obiectivului ”Reabilitare străzi – municipiul Alba Iulia – strada Brândușei”

Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan – director tehnic Direcția tehnică,
dezvoltare  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Mircea Trifu: „Aici nu îl avem.”

Domuța Iulius Viorel:  ”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  122/2019

 8. Aprobarea inidicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea
obiectivului ”Modernizare și reparație capitală DJ 107A de la km 2+498 la km
4+018 – str. Carpenului, municipiul Alba Iulia” - proiectul este retras de pe ordinea
de zi.

 9.  Îndreptarea  erorii  materiale  din  cadrul  HCL nr.  205/2017,  modificată
ulterior prin Hotărârea nr.  2/2019, referitoare la participarea Municipiului Alba
Iulia în cadrul proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în
comunitățile  marginalizate  din Municipiul  Alba Iulia  -  MICESA”,  cod proiect
101157
 Se  dă  cuvântul  doamnei   Crina  Dumitrescu  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre  precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor
cetăţeneşti.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Crina Dumitrescu:  „Este  un  proiect  pe  Pocu Micesa  unde la  aprobare
UMP  într-un mod eronat  s-au trecut  asistent  manager,  responsabil  financiar
administrativ  pe  partea  de  management.  Şi  se  trece  la  departamentul
administrativ al proiectului.”
 Domuța Iulius Viorel:  ”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  123/2019

Domuța Iulius Viorel:  ”Domnul consilier Bogdan Lazăr a anunțat  că nu
participă la dezbatere și la vot la proiectul nr. 10.”
 10.  Înființarea  Unității  de  Management  a  proiectului  CREȘTEREA
EFICIENȚEI  ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN
MUNICIPIUL ALBA IULIA, LOT 1, BLOC M1-M6B, BLOC M7A-M12, BLOC
35, BLOC 62 ȘI BLOC CH1", cod SMIS 119280

Se  dă  cuvântul  doamnei  Crina  Dumitrescu  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre  precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor
cetăţeneşti.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Crina Dumitrescu:  „Atât  proiectul  10 cât  şi  11  se  referă  la  înfiinţarea
acestor  UMP-uri   care  vor  implementa  cele  două  proiecte  cu  anveloparea
blocurilor.  Primul este pentru M-uri şi  CH1 şi  cel de al doilea cu MV-urile.
Vreau  să  menţionez  că  personalul  face  parte  din  personalul  Primăriei.
Neretribuit.”
 Domuța Iulius Viorel:  ”Discuții?  Supun la vot aprobarea acestui  proiect.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”

„Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  17  voturi  pentru,  un  vot
împotrivă Vasile Crișan și o abținere Bucur Dumitru.”

 S-a adoptat Hotărârea  124/2019

 11. Înființarea  Unității  de  Management  a  proiectului  CREȘTEREA
EFICIENȚEI  ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  REZIDENȚIALE  DIN
MUNICIPIUL ALBA IULIA, LOT 2 BLOC 14 A, BLOC 13B, BLOC CF11,
BLOC MV1- MV7, BLOC, MV2 – MV 12 si LOT 3 BLOC D3 – D4, BLOC D2
– D3, BLOC 8, cod SMIS 121679
 Se  dă  cuvântul  doamnei  Crina  Dumitrescu  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre  precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor



cetăţeneşti.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Crina Dumitrescu: „E la fel.”
 Domuța Iulius Viorel:  ”Discuții?  Supun la vot aprobarea acestui  proiect.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”

„Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  18  voturi  pentru,  un  vot
împotrivă Vasile Crișan și o abținere Bucur Dumitru.”

 S-a adoptat Hotărârea  125/2019

 12. Acordul de cooperare între Asociația Micul prinț și Municipiul Alba Iulia
privind  susținerea  unor  activități  pentru  învățământul  preșcolar  din  municipiul
Alba Iulia, pentru anul 2019
 Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu – director Direcția Programe,
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Crina  Dumitrescu:  „Aici  propun  modificarea  articolului  2.  Se  propun
resursele  financiare  până  la  suma  de  558240  lei  din  bugetul  local  pentru
implementarea acordului de parteneriat.”

Domuța Iulius Viorel:  ”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  126/2019

  13.  Aprobarea  documentatiei  tehnico-economice  faza   DALI  si   a
indicatorilor   tehnico-economici  aferenti  obiectivului:  ”INTERVENȚII  ÎN
DOMENIUL ÎMBUNĂTĂȚIRII CONDIȚIILOR DE LOCUIT BLOC G3 - G4, 
STR. A.I.CUZA, NR.12, ALBA IULIA , propuse a se realiza în cadrul proiectului
POCU "ALBA IULIA 360", COD PROIECT : 101639
 Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan – director tehnic Direcția tehnică,
dezvoltare  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Bumbu Nicolae: „Vreau să întreb dacă blocurile astea nu sunt vis a vis de



G2?
 Silvia Moldovan: „Nu.”
 Medrea Bogdan: „Ce aprobăm?”
 Silvia Moldovan: „Creşterea confortului de locuit.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”

 S-a adoptat Hotărârea  127/2019

Părăsește sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.

14.  Îndexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020
 Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcția venituri
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Călin Badiu: „După cum ştiţi de anul trecut, în momentul în care se propun
taxele locale pentru anul viitor, în cazul inflaţiei trebuie indexate impozitele şi
taxele  locale  cu  suma comunicată  de  Ministerul  Finanţelor.  Pentru  2018,  rata
inflaţiei a fost comunicată de Ministerul Finanţelor de 4,6%. Ca urmare suntem
obligaţi  să  promovăm  o  hotărâre   cu  votul  dumneavoastră  de  majorare  a
impozitelor şi taxelor locale cu 4,6% la impozitele aplicate în 2019. 4,6% este
obligatoriu.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 19 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  128/2019

 Revine în sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.

 15. Acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice.
 Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcția venituri
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem



obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Călin Badiu: „Proiectele 15 şi 16 sunt aceeaşi speţă. Sunt doi coproprietari
care au fost impozitaţi greşit în decursul timpului. Deci, aşa au fost preluate din
1998, ca să se ştie de administraţia financiară. Ca istoric, tot ce s-a contestat de
către  contribuabili  care  au  fost  impozitaţi  greşit   şi  au  fost  constatţi  de  către
Direcţia Venituri, în principiu instanţa nu le-a dat câştig. Debitul a rămas să îl
plătească. Au fost scutiţi de majorări. Ca urmare am propus aprobarea scutirii de
majorări pentru cele două cazuri.  Având în vedere faptul că dacă ajungeam în
instanţă trebuia să plătim şi 500 de lei cheltuieli de judecată pentru fiecare caz în
parte.”
 Vasile Crişan: „Vorbim de nişte scutiri. Avem prea mulţi bani la buget! Mai
scutim! Eu spun un singur lucru. Sunt de acord, am spus şi în comisie, cu condiţia
să plătească cei care au greşit.”
 Călin Badiu: „V-am  explicat. În cazul de faţă este o sumă din 1998. Nu cred
că sunt vinovat că am luat dosarele respective să le verificăm. Am depistat această
neregulă  şi  o  remediem.  Sunt  diverse  cazuri  de  eori.  Erori  de  program,  de
funcţionare.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 16 voturi pentru, 3 abțineri
Bucur Dumitru,  Medrea Bogdan,  Bumbu Nicolae și  un vot  împotrivă Vasile
Crișan.”

 S-a adoptat Hotărârea  129/2019

 16. Acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice
 Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcția venituri
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Călin Badiu: „aceeaşi situaţie.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 16 voturi pentru, 3 abțineri
Bucur Dumitru,  Medrea Bogdan,  Bumbu Nicolae și  un vot  împotrivă Vasile
Crișan.”

 S-a adoptat Hotărârea  130/2019

 17.  Modificarea  statului  de  funcții,  urmare  a  promovării  personalului



contractual  în  grad  profesional  imediat  superior  din  aparatul  de  specailitate  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  Georgeta  Rânghet  –  director  executiv  Direcţia
juridică   care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor
cetăţeneşti.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
  Georgeta Rânghet: „Este vorba de cinci angajaţi, personal contractual  care
au promovat examenul de promovare şi se transformă funcţiile deţinute în grad
superior.”
 Mircea Trifu: „Am o întrebare la doamna Rânghet. Vreau să ştiu, ţinând cont
de faptul că e aşa de greu cu bugetul, de aia am comparat cu Oradea, dacă juridic
există posibilitatea să coborâm sau măcar să găsim o soluţie ca aceste sume să fie
mai mici. Sau măcar sporurile.”
 Georgeta Rânghet: „Sporurile de lege sunt prevăzute stas. Atât se acordă. Nu
sunt opţionale.”
 Mircea Trifu: „Sunt şi sporuri care ar putea fi?”
 Georgeta Rânghet: „Nu ştiu eu sporurile la care vă referiţi! Să îmi spuneţi
concret!”
 Mircea Trifu: „Nu sunt prea multe sporuri care se acordă oamenilor din
Primărie! Ar trebui să ştiţi!”
 Georgeta Rânghet: „Daţi un exemplu! Nu ştiu la ce vă referiţi!”
 Mircea Trifu: „Era o întrebare generală. Dacă din punct de vedere juridic
aceste sume pot fi diminuate, fie că sunt salarii, fie că sunt sporuri?”
 Georgeta Rânghet: „Nu pot să vorbesc aşa la modul general! Salariile nu pot
fi reduse. Acesta este un principiu!”
 Vasile Crişan: „Sunt întru totul de acord cu modificarea statului. Şi mai spun
un  singur  lucru.  Au  promovat  examenul!  Foarte  bine!  Avem  oameni  foarte
competenţi! S-a întâmplat vreodată să nu promoveze?”
 Georgeta Rânghet: „Nu ştiu!”
 Mircea Trifu: „Ne spunea domnul Primar acum un an de audit.”

  Părăsește sala de ședință domnul consilier Bogdan Lazăr.



 
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot,  proiectul cu modificarea a fost votat cu 15 voturi
pentru  și  4  abțineri  Bucur  Dumitru,  Medrea  Bogdan,  Mircea  Trifu,  Vasile
Crișan.”

 S-a adoptat Hotărârea  131/2019

 Revine în sala de ședință domnul consilier Bogdan Lazăr.

 18. Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției locale a
Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2019
 Se  dă  cuvântul  domnului  Vodă  Ioan –  şef  Serviciu  Poliția  locală  care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor
cetăţeneşti.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Vodă Ioan: „Planul este elaborat de comisia locală de ordine publică. Se
actualizează în fiecare an şi face parte din planul IPJ.”
 Mircea  Trifu:  „Am avut  o  obiecţie  în  comisie  şi  o  fac  şi  acum ca  şi
amendament. Am fost sunat chiar în dimineaţa asta de domnul Ilcu, care în urma
unei discuţii din comisie mi-a spus că urmează să avem o altă întâlnire  în care să
stabilim acea rugăminte a noastră, ţinând cont de toate problemele care există de
mediu, atât la Pâclişa, Bărăbanţ cât şi în zona industrială. Dacă există posibilitatea
ca în acest plan să fie cuprinse activităţi concrete  pe care Poliţia locală, care are în
atribuţii chestiuni foarte clare legate de mediu, aveţi în vedere să prindeţi  şi treaba
aceasta detaliat?”
 Vodă Ioan:  „Într-adevăr  poliţia  locală  are  atribuţii  pe mediu.  Noi  facem
planuri, tematici lunare, săptămânale. Avem acţiuni comune cu mediul. Deci, un
plan unic. În planul de ordine şi siguranţă nu putem.”
 Mircea Trifu: „Acesta este un amendament pe care îl propun la vot!”
 Domuţa Iulius Viorel: „Care este amendamentul?”
 Mircea Trifu: „Ca în acest plan să fie cuprins detaliat un plan concret de
prevenţie  şi  de  acţiune  în  sensul  respectării  de  către  cetăţenii  oraşului  şi  a
sancţionării lor atunci când nu se respectă chestiuni legate de mediu. Eu am cerut
acest amendament. Să nu treacă acest proiect până nu trece amendamentul. Să îl
amânăm. Propunerea mea  ca în acest plan să fie cuprins şi acest plan.”



Vodă Ioan: „Prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 92/2011
s-a aprobat metodologia de elaborare a acestui plan. Noi trebuie să respectăm.”
 Paul Voicu: „Ceea ce spuneţi dumneavoastră, domnule consilier, se poate
face în alt plan! Dar nu în acest plan!”
 Domuţa Iulius Viorel: „Deci, nu putem face amendamentul!”
 Mircea Trifu: „Atunci îmi retrag amendamentul, ca să se înţeleagă!”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  132/2019

  Părăsește  sala  de  ședință  domnul  consilier  Raul  Sebastian  Tudorașcu  și
domnul consilier Mircea Trifu.

 19.  Încheierea  Actului  adițional  nr.  7  la  Contractul  nr.
109748/157/22.12.2015, încheiat între 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 – director  executiv Direcția  de
Asistență  Socială  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Rodica Andronescu  - președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de avizare din partea Comisiei  Consiliului  Local  pentru
activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie socială,  culte,  sport,
agrement, turism şi protecţia copilului.
  Rodica andronescu: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Delia Cristescu: „Această asociaţie încă din 2006 ne-a oferit servicii sociale
pentru copiii cu autism şi down. Proiectele 19, 20 şi 21 sunt în aceeaşi situaţie.
Sunt trei asociaţii cu care noi lucrăm şi a căror contracte expiră la finalul lunii
aprilie.  Şi  noi  propunem  cel  puţin  două  luni  de  prelungire,  în  aşteptarea
standardelor.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  133/2019

 20.  Încheierea  Actului  adițional  nr.  6  la  Contractul  nr.
109752/2625/22.12.2015,  încheiat   între Direcția  de   Asistență  Socială  Alba
Iulia  din  subordinea  Consiliului  Local  Alba  Iulia   și   Asociaţia  Non-
Guvernamentală Maria Beatrice



 Se dă cuvântul  doamnei  Delia  Cristescu – director  executiv Direcția  de
Asistență  Socială  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Rodica Andronescu  - președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de avizare din partea Comisiei  Consiliului  Local  pentru
activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie socială,  culte,  sport,
agrement, turism şi protecţia copilului.
  Rodica andronescu: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Delia Cristescu: „aceeaşi situaţie. Mergem cu 30 de copii beneficiari.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  134/2019

 Revine în sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

 21.  Încheierea  Actului  adițional  nr.  5  la  Contractul  nr.
109754/349/22.12.2015  încheiat  între Direcția  de   Asistență  Socială   din
subordinea  Consiliului  Local  Alba  Iulia  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 – director  executiv Direcția  de
Asistență  Socială  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Rodica Andronescu  - președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de avizare din partea Comisiei  Consiliului  Local  pentru
activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie socială,  culte,  sport,
agrement, turism şi protecţia copilului.
  Rodica Andronescu: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Delia  Cristescu:  „Sfântul  Meletie.  Sunt  46  de  beneficiari  printre  care  şi
surdo muţi.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 19 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  135/2019

 Revine în sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.

 22.  Aprobarea   REGULAMENTULUI-CADRU  de  organizare  şi



funcţionare a serviciului social cu cazare organizat ca centru de primire în regim
de  urgență  pentru  protecția  victimelor  violenței  domestice:  Centru   pentru
victimele violenței domestice
 Se dă cuvântul  doamnei  Delia  Cristescu – director  executiv Direcția  de
Asistență  Socială  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Rodica Andronescu  - președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de avizare din partea Comisiei  Consiliului  Local  pentru
activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie socială,  culte,  sport,
agrement, turism şi protecţia copilului.
  Rodica andronescu: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Delia Cristescu: „Pe acest subiect a apărut în ultima perioadă foarte multă
legislaţie. Şi titlul este chiar de acolo. Ceea ce noi avem în Alba-Iulia este un
centru de primire în regim de urgenţă. Acolo ne regăsim. Aş dori să îmi daţi voie.
La articolul 7 la activităţi şi funcţii am spus iniţial că avem obligativitatea de a
asigura  asistenţa medicală victimelor violenţei domestice. Dar dacă îmi permiteţi
aş adăuga viitoarei hotărâri următoarea propoziţie:  suportarea din bugetul local a
cheltuielilor cu asistenţa medicală a victimelor violenţei domestice care nu sunt
asigurate medical.”
 Lazăr  Bogdan:  „Propun amendamentul  doamnei  Cristescu ca să  nu mai
aşteptăm încă o lună.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul  de hotărâre cu amendamentul  propus de domnul
consilier Lazăr Bogdan. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul  a fost votat cu 20 voturi
pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  136/2019

 23.  Participarea  Municipiului  Alba  Iulia  în  cadrul  proiectului
”Effectiveness  of  Environmental  Urban  policies  to  improve  Resources
Efficiency”  (Eficacitatea  politicilor  urbane  de  mediu  pentru  îmbunătățirea
eficienței  resurselor)  –  acronim  EURE  finanțat  prin  programul  european
INTERREG 2014-2020
 Se  dă  cuvântul  domnului  Nicolaie  Moldovan care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -



care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor
cetăţeneşti.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”

 S-a adoptat Hotărârea  137/2019

 24.  Încheierea  unui  contract  de  asistență  juridică  cu  un  Birou  de
Avocatură  în  vederea  reprezentării  în  justiție  și  apărării  intereselor  Clubului
Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia în cauzele ce fac obiectul Dosarelor civile
nr. 2086/107/2018 și nr. 656/107/2019, ambele pe rolul Tribunalului Alba  
 Se dă cuvântul domnului Florin Onișor  - director Club Sportiv Municipal
Alba-Iulia care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor
cetăţeneşti.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Florin Onişor: „Este vorba de o instituţie publică din subordinea Consiliului
local care este chemată în judecată. Iar potrivit ordonanţei  de urgenţă 26/2012, art.
I care stabileşte regula că în acest situaţii instituţia va fi reprezentată în instanţă  de
consilierul juridic. Având în vede că este o situaţie specială, excepţională, în sensul
că,  consilierul  juridic  al  acestei  instituţii  are  şi  calitatea de reclamant  în două
dosare,  în baza art  I,  alin. 2 lit  „a” al  acestei  ordonanţe de urgenţă,  solicităm
aprobarea consiliului local de a achiziţiona serviciul de asistenţă şi reprezentare în
faţa instanţei cu un cabinet de avocatură.”
 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 15 voturi pentru, un vot
împotrivă Vasile Crișan  și 4 abțineri Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae, Mircea
Trifu, Medrea Bogdan.”

 S-a adoptat Hotărârea  138/2019

 8. Aprobarea unor documentatii de urbanism din municipiul Alba-Iulia:



Art.1:  Avizează  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE
LOCUINTE  INDIVIDUALE  –  MODIFICARE  TRAMA  STRADALA
APROBATA CU HCL 195,  ART.  8  din  28.06.2013,  ALBA IULIA,  STR.
THEODOR PALLADY, solicitant  DUTU LUCRETIA”, conform planului
de situație anexat, cu conditia realizarii curbelor de racordare pentru acces
pompieri pentru strada propusa pana la aprobare.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă  PUZ-ul  precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier Paul Voicu – preşedinte comisie -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
      Paul  Voicu:  “Comisia  a  avizat  favorabil    cu condiții  acest  proiect  de
hotărâre.”
 Alexandru Romanițan: ”Suntem pe strada Lalelelor și Theodor Aman. O
parcelă de teren. Avem situația reglementată conform PUZ Șeigău din 2012. Se
propunea  o  stradă  de  opt  metri.  Documentația  propune  îndulcirea  puțin  a
indicilor urbanistici. Se păstrează zona de locuințe. În plus, strada se lățește de
la opt la nouă metri.”
 Domuța  Iulius  Viorel:  „Supun  la  vot  articolul  1.  Cine  este  pentru
avizare cu condiția din comisie? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot, articolul  și condiția a fost votat cu 20 voturi pentru.”

Art.2:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARE
REGLEMENTARI  URBANISTICE  PENTRU  ZONA  DE  LOCUINTE
COLECTIVE SI SERVICII (Hmax si amplasare parcela), ALBA IULIA, STR.
REPUBLICII,  NR.  6,  solicitant POPA IOAN,  POPA DOINA,  TOMESCU
DOINA ELENA, SC ALBA RESIDENT SRL”, conform planului de situație
anexat, cu conditia asigurarii distantei de minim 5m intre locurile de parcare si
geamurile camerelor de locuit de la parter pana la aprobare.

Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă  PUZ-ul  precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier Paul Voicu – preşedinte comisie -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
      Paul  Voicu:  “Comisia  a  avizat  favorabil    cu condiții  acest  proiect  de
hotărâre.”
 Alexandru Romanițan:  ”Suntem lângă stadion.   Bazinul olimpic,  peste
drum. Este un bloc în executare.  Vă arăt  planșa de mobilare.  Documentația
propuen  extinderea  corpului  de  clădire  deja  aprobat  în  trecut  și  un  corp  în
incintainterioară  cu  acces  din  republicii.  Condițiile  se  păstrează  și  se  vor
îndeplini până la aprobare. Mai era condiția să se anuleze parcările din zona



aceasta. 57 de apartamente și 66 de parcaje. Deci, ar putea renunța liniștit.”
 Mircea Trifu: ”Am o observație. Vis a vis de clădirea asta există niște
clădiri private. Mă rog. Există un celebru restaurant Steaua Nordului. Am trecut
pe acolo. Nici eu nu am știut. Măi frate! Scări făcute pe trotuar! Eu nu înțeleg!
Clădirile astea făcute chiar la stradă! Pe lângă că ar trebui o avizare superioară
ar trebui să reintre în comisiisă vadă dacă a respectat.  Pentru că sunt cazuri
semnalate chiar aici. Și am rămas consternat. Unii dintre cei care și-au asumat
că vor face parcări, vezi de treabă! Nu verifică nimeni că le-a făcut! Ei vin aici,
aprobăm chestiunile astea, dăm din mână! Și după câțiva ani ne trezim  că acolo
se face încă o construcție! La fel și aici! Nu putem introduce un amendament
măcar la clădirile  astea la stradă dă respecte celebrul proiect al domnului Dorin
Pocol? De fapt, al domnului Primar! Să introducem niște amenzi colosale! În
cotețăria aia pui trotuar din faianță pe trotuar ieșit  cu scări din faianță! Trece
lumea, trece poliția locală! Foarte bine! Dacă vede o mașină parcată acolo o
ridică! 10 milioane! Dar de treaba asta nu zice nimeni nimic! La fel și clădirea
asta! Propun un amendament, un regulament dur cu amenzi de la 10 mii  pentru
nerespectarea unor norme minime de bun simț!”
 Pocol Dorin: ”Spuneți concret!”
 Mircea Trifu: ”Vă dau și firma dacă vreți!”
 Pocol Dorin: ”Clădirea asta are scările pe trotuar?”
 Bucur Dumitru: ”Dar unde face 60 de parcări?”
 Domuța Iulius Viorel: ”La proiectul acesta aveți amendamente?”
 Mircea Trifu: ”Beneficiarul să fie nevoit ca ulterior, după ce obține avizul
nostru, al unei aprobări pentru volumetrie, ulterior să fie supus din nou comisiei
de urbanism și să primească înainte de autorizația de construire un regulament
pe care domnul arhitect să îl facă, că are în fișa postului. Este vorba de o regulă
de bun simț. În lipsa unui regulament  bulevardul revoluției arată ca un talcioc!”
 Domuța Iulius Viorel: ”Care este amendamentul?”
 Mircea Trifu: ”L-am spus!”
 Pleșa  Gabriel:  ”Dumneavoastră  nu  faceți  un  amendament  la  articolul
acesta?”
 Mircea Trifu: ”Ba da! La acest articol fac. Pentru această situație, fiind o
clădire  la  stradă  să  fie  întocmit  un regulament  înaintea  emiterii  autorizației.
Domnul Paul Voicu a fost, eu am ridicat problema asta și ni s-a spus că se poate
face de Biroul urbanism. Și iar ne învârtim într-un cerc!”
 Alexandru  Romanițan:  ”Direcția  de  urbanism are  dreptul  să  ceară,  să
stabilească  anumite  avize  suplimentare  dacă  le  crede  necesare.  Adică,  pe
arterele  principale  am putea  să  cerem un aviz  fără  regulament,  fără  absolut
nimic. Legislația ne permite.”
 Mircea Trifu: ”Da. Dar vreau să fie prevăzut. Nu că pentru unii o să fie,
pentru alții nu! Nu că o să facem!”
 Domuța Iulius Viorel: ”Domnul Trifu! Sunteți mulțumit dacă cere aviz?”
 Paul Voicu: ”Așa se poate face!”



 Pleșa Gabriel: ”E ok așa?”
 Mircea Trifu: ”Aș vrea să fie un amendament la proiectul acesta!”
 Pleșa  Gabriel:  ”Dacă  vreți  un  amendament  la  acest  articol,  votăm cu
amendament sau să fie o chestie pe viitor.”
 Bucur Dumitru: ”Unde face 60 de parcări?”
 Paul Voicu: ”Numărați-le acolo!”
 Domuța Iulius Viorel: ”Nu știm!”
 Bucur Dumitru: ”Nu spuneți că nu știți! Intră 60 de mașini acolo?”
 Alexandru Romanițan: ”Situația  a fost verificată.  E diferență de nivel
într-adevăr!”
 Domuța Iulius Viorel: ”Domnul Bucur! Este la avizare! Până la aprobare
se rezolvă!”
 Lazăr Bogdan: ”Eu am numărat acolo 28 de locuri în incintă. Unde sunt
restul? Acolo sunt doar 28!”
 Alexandru Romanițan: ”Și 17 locuri la parterul clădirii.”
 Lazăr Bogdan: ”28 + 17 fac 45.”
 Bucur Dumitru: ”Stați domnule că parchează pe drum! Pe urmă săriți la
noi că ce am votat!”
 Mircea Trifu: ”Fără să fim specialiști se vede că acolo e o problemă. Eu
de  aceea  insist  să  se  introducă  un  regulament.  Nu  vreau  să  fac  parte  din
consilierii locali care au votat iresponsabil ce s-a întâmplat la piața din cetate!
Eu nu îmi pun numele!”
       Domuța  Iulius  Viorel:  „Supun  la  vot  articolul  2.  Cine  este  pentru
avizare cu condiția din comisie? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot, articolul  și condiția a fost votat  cu 13 voturi pentru
și  7  abțineri  Lazăr  Bogdan,  Bumbu Nicolae,  Bucur  Dumitru,  Vasile  Crișan,
Mircea Trifu, Medrea Bogdan, Moldovan Angela.”

 Art.3:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  „REGLEMENTARE  ZONA
MIXTA – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU
HCL 195,  ART.  8  din  28.06.2013,  ALBA IULIA,  STR.  ELIXIRULUI,  FN,
solicitant BORZA DORU CONSTANTIN LEANDRU”, conform planului de
situație  anexat,  cu  conditia  pastrarii  distantei  minime  intre  functiunea  de
locuinte si ce de pastrari servicii conform Ordinului 119/2014 pana la aprobare.
  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă  PUZ-ul  precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier Paul Voicu – preşedinte comisie -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
      Paul  Voicu:  “Comisia  a  avizat  favorabil    cu condiții  acest  proiect  de
hotărâre.”
 Alexandru Romanițan:  ”Suntem pe Ana aslan.  Undeva pe  dreapta.  Ce



vreau  să  specific  aici  pe  încadrare.  Pe  la  sud  de  terenurile  studiate  pe  o
amprentă destul de mare avem o zonă mixtă. Prezenta documentație  propune o
mică clinică medicală de oftalmologie.”
      Domuța Iulius Viorel „Supun la vot articolul 3 cu condiția propusă de
comisie. Cine este pentru avizare? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul împreună cu condiția a fost votat cu 19 voturi
pentru și o abținere Vasile Crișan.”

 
 Art.4:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARE
REGLEMENTARI URBANISTICE: EXTINDERE UTR MA3 IN VEDEREA
CONSTRUIRII  DE  LOCUINTE  COLECTIVE,  ALBA  IULIA,  STR.
ARIESULUI, FN, solicitant SC PLANET SRL”, conform planului de situație
anexat, cu conditia realizarii studiului de insorire, asigurarea accesului pietonal
la  drum  public  si  restudierea  aliniamentului  la  drumul  principal  pana  la
aprobare.
  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă  PUZ-ul  precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier Paul Voicu – preşedinte comisie -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
      Paul  Voicu:  “Comisia  a  avizat  favorabil    cu condiții  acest  proiect  de
hotărâre.”
 Alexandru  Romanițan:  ”Suntem  pe  strada  arieșului  paralel  cu  Tudor
Vladimirescu. Avem situația existentă. Există o construcție , o hală care este
propusă spre demolare.  Documentația  propune extinderea puțin a zonei  și  o
clădire cu P + 3 pentru locuințe colective.”
 Paul Voicu: ”Aveți o reclamație aici. O au și consilierii?”
 Alexandru Romanițan: ”Nu. Suntem la faza de avizare. A fost înmânată
beneficiarului și proiectantului. Urmează să ia măsuri.”
 Paul Voicu: ”Cu privire la distanțe.”
 Alexandru Romanițan: ”S-a discutat și de alineament. E vorba de vecinul
de pe nord. O să mai vină cu schimbări.”
 Paul Voicu: ”Condiția rămâne până la aprobare. Această perioadă de 30
sau 60 de zile  până vine la aprobare să reglementeze aceste probleme care apar
în comisie și în consiliul local. Asta face proiectantul și beneficiarul.”
      Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 4. Cine este pentru avizare cu
condiția din comisie? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri
Bucur Dumitru, Vasile Crișan.”

 Art.5:  Se  insuseste  raportul  privind  informarea  si  consultarea



publicului nr. 35424/04.04.2019.
Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „SCHIMB  DESTINATIE  DIN

LOCUINTA  IN  CABINET  MEDICAL  CU  MODERNIZARE,
CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXA SI IMPREJMUIRE LA STRADA,
ALBA  IULIA,  B-DUL.  HOREA,  NR.  22,  solicitant SARBU  LUCIAN
GEORGE”, conform planului de situație anexat. 

Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă  PUD-ul  precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier Paul Voicu – preşedinte comisie -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
      Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru  Romanițan:  ”Suntem  pe  bulevardul  Horea.  Undeva  pe  la
mijloc. Avem o locuință existentă pe parcelă. Se propune schimb de destinație în
cabinet medical și construirea unei locuințe în spatele parcelei. Condiția a fost
îndeplinită cu parcările. Să fie băgate în curtea interioară.”
     Domuța  Iulius  Viorel:  „Supun  la  vot  articolul  5.  Cine  este  pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri
Bucur Dumitru, Vasile Crișan.”

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.

 Art.6:  Se  insuseste  raportul  privind  informarea  si  consultarea
publicului nr 35117/04.04.2019.
Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  CABINA POARTA,
STATIE  CARBURANTI  PENTRU  AUTOVEHICULE  PROPRII  SI
PLATFORMA BETONATA PARCARE,  ALBA IULIA,  SOSEAUA DE
CENTURA,  NR.  162,  solicitant SC  TRANS  PRIMA  SRL”,  conform
planului de situație anexat.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă  PUD-ul  precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier Paul Voicu – preşedinte comisie -   care
prezintă  raportul  de  avizare din partea  Comisiei  de  organizare şi  dezvoltare
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
      Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru  Romanițan:  ”Suntem pe  șoseaua  de  centură.  Undeva  pe  la
mijloc există o hală a aceluiași beneficiar cu parcela alăturată. Se propune pe
parcela de la sud construirea  cabină poartă, stație pentru carburanți și un parcaj



foarte mare.”
     Domuța  Iulius  Viorel:  „Supun  la  vot  articolul  6.  Cine  este  pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 19 voturi pentru.”

 Revine în sala de ședință domnul consilier Alin Ignat. 

 Art.7:  Se  insuseste  raportul  privind  informarea  si  consultarea
publicului nr 34671/03.04.2019.
Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL
MAGAZIN APICOL SI BIROURI, ALBA IULIA, STR. VIILOR, NR. 28A,
solicitant PRIPORAN  IOAN  VASILE”,  conform  planului  de  situație
anexat. 
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă  PUD-ul  precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier Paul Voicu – preşedinte comisie -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
      Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru Romanițan:  ”Suntem pe strada viilor,  bulevardul Ferdinand,
gara.”
 Vasile Crișan: ”Câte locuri de parcare?”
 Alexandru Romanițan: ”6. E un magazin apicol la parter și un birou.”
     Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 7. Cine este pentru aprobare?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri
Bucur Dumitru, Vasile Crișan.”

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.

 Art.8:  Aprobă  Documentatia  „AMPLASARE  2  BUSTURI  IN
PARCUL  UNIRII,  ALBA  IULIA,  PARCUL  UNIRII,  solicitant
MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform planului de situație anexat.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă  PUD-ul  precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier Paul Voicu – preşedinte comisie -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
      Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu



avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 
     Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 8. Cine este pentru aprobare?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 19 voturi pentru.”

Art.9: Aprobă Documentatia „AMPLASARE TRASURI OBIECTE
BISERICESTI  (TRASURA  14,  TRASURA  15)  IN  PIATA
TRICOLORULUI,  solicitant  MUNICIPIUL  ALBA  IULIA”,  conform
planului de situație anexat.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă  PUD-ul  precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier Paul Voicu – preşedinte comisie -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
      Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru Romanițan: ”E vorba de două trăsuri care au fost aprobate în
trecut,  pe  aproximativ  aceeași  poziție.  La  ultima  documentație,  din  anumite
motive sau scăpări s-au omis. Acum practic le reaprobăm poziția. Comisia de
organizare și dezvoltare a dat aviz favorabil și comisia de urbanism nefavorabil.
Eu  vă  zic  sincer.  Aici  nu  sunt  de  acord  cu  punctul  de  vedere  al  domnilor
arhitecți. Sunt niște arhitecți mai în vârstă.”
 Paul Voicu: ”Oricum e consultativ votul!”
 Alexandru Romanițan: ”Punctul lor de vedere că au încercat să golească
toată zona. Să nu se pună nimic. Nu sunt de acord cu acest punct de vedere
pentru că consider  că trebuie să le dăm ceva oamenilor, să le dea ocupație ca să
meargă.”
 Vasile  Crișan:  ”Numai  puțin.  Obiecte  bisericești!  În  catedrală  obiecte,
cum intri în curte în partea dreaptă magazin de obiecte bisericești! Dacă vrem să
îl avantajăm pe cineva să-i punem alea în față să nu mai aibă el!”
 Paul Voicu: ”Aveți grijă că intrați în curtea bisericii!”
     Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 9. Cine este pentru aprobare?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot,  articolul  a fost votat  cu 16 voturi  pentru,  un vot
împotrivă Bucur Dumitru și 2 abțineri Bogdan Lazăr, Vasile Crișan.”

 Art.10: Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism PUD de la
art.5, art.6 si art.7 perioada de valabilitate de 3 ani.
 Domuța Iulius Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este
pentru?”

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



 Art.11: Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism de la art.8 si
art. 9 perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii de
urbanism pe terenul reglementat.
 Domuța Iulius Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este
pentru?”

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

Domuța Iulius Viorel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu
articolele. Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus la  vot,  proiectul  și  articolele  au fost  votate  cu 19 voturi
pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  139/2019

 Părăsește sala de ședință domnul consilier  Medrea Bogdan.

26.  Îndreptarea unei erori materiale în cuprinsul anexei la Hotărârea nr.
103/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitații contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

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

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Mihai Pripon: ”Dacă îmi dați voie. Când s-a întocmit această hotărâre cu
casare obiecte de inventar,  dintr-o greșeală la anexă s-a prins și  acest bun –
cazan care este în stare de funcționare.”
 Domuța  Iulius  Viorel:  „Discuţii?  Nu  sunt.  Supun  la  vot  proiectul  de
hotărâre. Cine este pentru?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 S-a adoptat Hotărârea  140/2019

 Revine în  sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.
  Părăsește sala de ședință domnul consilier  Alin Ignat.

 
 27.  Aprobarea  închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri situate în
CETATEA ALBA CAROLINA – ZONA INTERIOARĂ A FORTIFICAŢIEI, în
Piața  Tricolorului,  în  fața  Catedralei  Ortodoxe,  în  scopul  desfăşurării  de
activităţi comerciale de tip comerţ stradal
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitații contracte - care



prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care

prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Mihai Pripon: ”Acest proiect este legat de ceea ce ați aprobat mai înainte.
Cele două locații pentru vânzare obiecte bisericești. Condițiile sunt aceleași pe
care le-ați aprobat anul trecu pentru trăsurile destinate vânzării  de bunuri de
artizanat. 5 ani, 120 de euro pe lună de locație preț de pornire a licitației.”
 Domuța  Iulius  Viorel:  „Discuţii?  Nu  sunt.  Supun  la  vot  proiectul  de
hotărâre. Cine este pentru?”
 „Fiind supus  la  vot,  acesta  a  fost  votat  cu  17 voturi  pentru  și  un vot
împotrivă Vasile Crișan.” 

 S-a adoptat Hotărârea  141/2019
       

 28.  Dezmembrarea și  înscrierea dreptului de proprietate a municipiului
Alba  Iulia  –  domeniul  privat  asupra  unui  teren  situat  în  Alba  Iulia,  strada
Rogozului, nr. 40
 Se  dă  cuvântul  domnului  Fara  Radu Gabriel  -  consilier  Serviciu  public
comunitar  pentru  cadastru  și  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre
precum și raportul de specialitate. 
 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Fara  Radu  Gabriel:  ”Este  vorba   despre  crearea  unui  spațiu  pentru
agrement pentru cățeii de la adăpostul  deja existent, la solicitarea Asociației
Prietenii lui Azor. Este vorba de un drept de folosință.”
 Domuța  Iulius  Viorel:  „Discuţii?  Nu  sunt.  Supun  la  vot  proiectul  de
hotărâre cu propunerea comisiei. Cine este pentru?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 S-a adoptat Hotărârea  142/2019
 
 29.  Însușirea  documentației  cadastrale  de  alipire  asupra  unor  imobile
situate în Alba Iulia

Se  dă  cuvântul  domnului  Fara  radu  Gabriel  -  consilier  Serviciu  public
comunitar  pentru  cadastru  și  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre
precum și raportul de specialitate.



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

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 E vorba despre aprobarea documentație de alipire pentru două parcele.
Ambele parcele sunt concesionate.”
 Domuța  Iulius  Viorel:  „Discuţii?   Nu  sunt.  Trecem la  vot!  Cine  este
pentru aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 143/2019  

     Revine în sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan.

 30.  Înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba  Iulia  –
domeniul  privat-  asupra imobilului  (teren)  situat  în  Alba  Iulia,  strada Tudor
Vladimirescu, nr. 12
 Se  dă  cuvântul  domnului  Fara  Radu Gabriel  -  consilier  Serviciu  public
comunitar  pentru  cadastru  și  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre
precum și raportul de specialitate.
  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Fara Radu Gabriel: ”Este vorba de solicitarea de cumpărare a unei cote de
teren. Solicitantul e proprietarul unui apartament cumpărat prin legea 112/1995.
Și pentru cumpărarea cotei respective trebuie trecut terenul în domeniul privat
al municipiului.”
 Domuța  Iulius  Viorel:  „Discuţii?   Nu  sunt.  Trecem la  vot!  Cine  este
pentru aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri
Vasile Crișan, Bunea Ioan Iulian.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 144/2019 
 
 Revine în sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.

 31.  Atribuirea în proprietate a cotei de teren aferente caselor particulare
prin Ordin al Prefectului – Județul Alba
  Se dă cuvântul domnului Fara Radu Gabriel -  consilier  Serviciu public
comunitar  pentru  cadastru  și  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre



precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care

prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Fara radu Gabriel: ”E o propunere de atribuire prin ordin al prefectului
pentru o cotă de teren de sub o casă particulară.”
 Domuța  Iulius  Viorel:  „Discuţii?   Nu  sunt.  Trecem la  vot!  Cine  este
pentru aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 145/2019 

 32. Modificarea Hotărârii nr. 506/2018 a Consiliului local al municipiului
Alba Iulia 
    Se  dă  cuvântul  domnului  Fara  Radu Gabriel  -  consilier  Serviciu  public
comunitar  pentru  cadastru  și  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre
precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 În decembrie a fost aprobată o înscriere provizorie a străzii Uranus. Și
acum se revine pentru înscriere definitivă.”
 Domuța  Iulius  Viorel:  „Discuţii?   Nu  sunt.  Trecem la  vot!  Cine  este
pentru aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 146/2019  
 
 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 110/29. 03. 2019
a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia.
 Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel - care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Pleșa  Gabriel:  ”Am atribuit  șapte  locuințe  cu  o  lună  în  urmă.  Ce  s-a
întâmplat? Aveam un caz, Lingurar Diana provenită din Centrul Rița Gărgărița.



Când i s-a solicitat actele nu a venit la timp. Și pentru asta a fost descalificată în
sensul în care a intrat unu de pe listă. Unul dintre cei la care am repartizat a
renunțat. Și atunci, între timp dânsa aducând actele am reactualizat dosarul și
azi venim cu solicitarea ca a șaptea locuință ANL să o atribuim lui Lingurar
Diana.”
 Domuța  Iulius  Viorel:  „Discuţii?   Nu  sunt.  Trecem la  vot!  Cine  este
pentru aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 147/2019
     

 34.  Proiect  de  hotărâre  privind  privind  reanalizarea  HCL nr.33/2019
privind aprobarea modificării  tarifului  de întreținere a  Cimitirului  Municipal
aprobat prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și modificat prin HCL nr.313/2017.
 Moldovan Angela: ”Da. Deci, eu am propus un amendament pe care mi-l
retrag.”
 Pleșa Gabriel: ”Și am considerat că nu mai trebuie supus la vot. De fapt
s-a reîntors datorită Prefecturii care a zis că nu am supus la vot amendamentul
doamnei Moldovan.”
 
 35.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  Protocolului  de
colaborare între Municipiul Alba Iulia și Colegiul Național ”Horea Cloșca și
Crișan”,  în  vederea  reprezentării  municipiului  Alba-Iulia  la  Campionatul
Mondial  pentru provocarea tehnologiei  ”Inspirație și  recunoașterea științei  și
tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA.
 Se dă cuvântul doamnei Andreea Giurgiu – inspector  Centrul european de
tineret „Euro 26” și  Învățământ  care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Rodica Andronescu  - președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de avizare din partea Comisiei  Consiliului  Local  pentru
activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie socială,  culte,  sport,
agrement, turism şi protecţia copilului.
  Rodica andronescu: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Andreea Giurgiu: ”Prin acest protocol dorim să susținem echipa de robotică
a Colegiului Horea, Cloșca și Crișan cu suma de 10 mii lei.”
 Lazăr Bogdan: ”Și vă deranjau încă 90 mii în plus?”
 Paul Voicu: ”Și o întrebați pe doamna?”



 Pleșa Gabriel: ”Atât au nevoie.”
 Mircea Trifu: ”Restul banilor au fost strânși de la firme.”
 Paul Voicu: ”Și de la Consiliul Județean.”
 Vasile Crișan: ”Când s-a supus ordinea de zi la vot  am votat împotrivă  și
datorită acestui proiect 35. Întrebare. S-a știut că acei copii pleacă în America?
Doi. Dacă s-a știut, eu sunt pentru așa ceva! Le dăm! Dar de ce venim în ultima
clipă? S-au cumpărat biletele de avion până acum?”
 Rodica Andronescu: ”Mai era o problemă. Acești copii au câștigat de 10 zile
premiul. Competiția a fost la București.”
 Mircea Trifu: ”Să nu exagerăm. Nu se știa de 10 zile. Domnul Paul Voicu
știe că am discutat la ședința de data trecută.”
 Rodica andronescu: ”Nu are rost să discutăm contradictoriu.”
 Domuța  Iulius  Viorel:  „Discuţii?   Nu  sunt.  Trecem la  vot!  Cine  este
pentru aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 147/2019

 II. Diverse
 Marcel  Jeler:  ”Avem solicitarea cu nr.  33088/29.  03.  2019  din partea
școlii Vasile Goldiș care dorește nici mai mult, nici mai puțin să revocați toate
hotărârile care au legătură cu construire cantină.”
 Lazăr Bogdan: ”Iar am ajuns la subiectul acesta!”
 Marcel Jeler: ”Ar trebui să le spuneți dacă mențineți  hotărârile respective
sau nu.”
 Pleșa Gabriel: ”Domnul secretar! Vă spun ce s-a întâmplat. E și doamna
director aici și probabil vrea să vorbească pe acest subiect.”
 Doamna director: ”Am și părinții cu mine!”
 Pleșa Gabriel: ”Are părinții cu dânsa. Foarte pe scurt ce s-a întâmplat de
când nu am mai discutat noi această problemă. Am avut această întâlnire de care
discutam cu doamna director și cu domnul director Chiciudean  de la liceu și cu
investitorul  sau  viitorul  investitor  la  mine  în  birou.  Am  considerat  atunci
personal că lucrurile s-au clarificat  pentru că dânsul le-a spus ce vrea să facă.
Între timp, primesc o adresă în nume personal, că de aia vă spun eu subiectul
acesta, să fiu prezent la o adunare a comitetului de părinți de la Vasile Goldiș pe
această temă. Cu mare drag am încercat să îmi fac temele, am căutat planșele,
tema de proiectare, cererea fostului director care a fost făcută inițial de a produs
acest lucru. M-am dus la comitetul de părinți. Am stat acolo în jur de o oră. Nu
mai știu exact. Erau prezenți comitetul de vreo 20 și ceva de părinți. Sigur, am
înțeles că a fost și filmat. Poate știți despre acest subiect. Foarte pe scurt. Dacă
până atunci exista temerea  că vor veni nu știu cine să folosească această cantină
ca restaurant, eu cred că acolo s-a lămurit tema de proiectare și obiectul licitației
să fie foarte clar cantină și loc de preparare a hranei. 70 – 80 de locuri, sală cu



toate avizele necesare. Temerea la ultima întâlnire la care a fost prezentă și o
doamnă avocat a fost că de fapt copiii  ar trebui să fie obligați  să ia această
mâncare de la investitorul respectiv care mai făcuse servicii de catering unor
clase și unii părinți nu erau mulțumiți. Eu cel puțin cred că am înțeles problema.
Eu am zis-o foarte clar. Făcând această investiție  care este investiție din bani
privați, să fie foarte clar, dar în slujba celor două instituții de învățământ din
curte, nu înseamnă că cineva  de acolo e obligat  sau vreun părinte să cumpere
hrană sau să mănânce copilul acolo. Poate să îi pună pachețel sau poate să ia din
orice altă parte.”
 Doamna director: ”Și atunci unde e beneficiul copiilor?”
 Pleșa Gabriel: ”Numai puțin! Lăsați că și dumneavoastră o să vorbiți! Am
spus-o foarte clar. Am mai spus și doamnei. Eu fiind inginer de meserie și nu
jurist, i-am spus doamnei avocat, mi-am permis să îi spun că nu cred că se poate
revoca o hotărâre de acum patru ani de zile. Cel mult acel act adițional 2 dacă
nu mă înșel de la ședința în care am hotărât acel acces poate fi contestat. Dânsa
a zis: nu, că se poate. Eu m-am retras mai repede. Am lăsat să continue ședința.
A hotărât  comitetul  de  părinți  al  școlii  să  înceapă  acest  demers  în  instanță
probabil. Există această plângere prealabilă procedurală  prin care ni se cere să
revocăm acele patru hotărâri sau trei, dacă nu mă înșel.  Sau cinci. Rămâne la
latitudinea dumneavoastră. Eu vă spun încă odată. Și am spus-o și o repet. Mă
bucur mult dacă am putea la orice școală să putem avea  o cantină școlară  în
care să servească copiii mâncare caldă. În condiții igienice. M-aș bucura și în
alte instituții să putem face acest lucru, considerând că facem un lucru bun. Așa
am considerat și cu problema școlii din Micești și instanța ne-a dat dreptate.”
 Doamna director: ”Pot să spun și eu ceva acum?”
 Domuța Iulius Viorel: ”Da. Vă rog.”
 Doamna directorVreau să încep prin a-i spune domnului Pleșa! Povestiți
părinții, ce au zis părinții la ședința respectivă!Poziția părinților!”
 Pleșa Gabriel: ”Am încercat să rezum. Spune-ți dumneavoastră dacă nu
am spus ceva!”
 Doamna director: ”Poziția părinților la ședința respectivă! Că am părinții
cu mine! Și am și procesul verbal de la ședința cu părinții! Își doresc cantină
școlară într-adevăr  dar  nu făcută  de un privat!  Ca primărie,  faceți  o cantină
școlară gestionată de școală!”
 Pleșa Gabriel: ”Cine să o facă? Consiliul local?”
 Doamna director: ”Din fonduri! Eu știu!”
 Pleșa gabriel: ”dar nu sunt bani pentru așa ceva, doamnă!”

Doamna director: ”Dar nu de privat!”
 Pleșa Gabriel: ”Dar ce aveți cu privatul, doamnă? Care ar fi problema?”
 Doamna director: ”dacă faceți o cantină privată, copiii nu vor servi masa
acolo! Da? Vin cu pachețelul de acasă! Și atunci, unde e folosul copiilor?”
 Pleșa Gabriel: ”Dar eu nu am zis acest lucru! Dacă dores, am zis! Nu am
zis că nu vor servic acolo! Stimați colegi! Sunt două instituții de învățământ



acolo! Știți ce presupune acest lucru? Aproape 1000 de elevi  și profesori! Să nu
uităm că există totuși acolo și altă instituție care dorește lucrul acesta! Trebuie
să judecăm foarte corect lucrul acesta! Nu au o asemenea poziție!”
 Popescu Antoniu Emil: ”Domnule președinte! Suntem la faza diverse în
care avem o solicitare de a ne revoca hotărârea. Întrebarea mea este punctuală.
În momentul de față au intrat în circuitul civil aceste hotărâri? Au produs efecte
juridice?”
 Paul Voicu: ”Da.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Dacă au produs efecte juridice aceste hotărâri, nu
pot să fie revocate.”
 Pleșa Gabriel: ”Am spus lucrul acesta. Și dânșii chiar să vorrbească cu
avocații.”
 Doamna  director:  ”Deci,  adresa  cu  care  ași  venit  dumneavoastră  din
partea conducerii școlii nu are nici o relevanță!”
 Pleșa  Gabriel:  ”Dar  nu  are  nici  o  importanță  problema  cu
revocareaacesteia!”
 Doamna director: ”Păi atunci, cum școala a cerut așa ceva?”
 Pleșa Gabriel: ”A cerut acum cinci ani! Nu erați dumneavoastră acolo!
Noi nu putem revoca ceva ce a produs efecte  juridice!  V-am explicat  lucrul
acesta!”
 Mircea Trifu: ”Domnul Pleșa!  Vedeți dumneavoastră ...”
 Lazăr Bogdan: ”Numai un pic! La ultima ședință, eu din câte înțeles, așa
ni s-a prezentat că părțile au căzut de comun acord.”
 Pleșa Gabriel: ”Așa am crezut și noi!”
 Lazăr Bogdan: ”Stați un pic! E o mică-mare problemă aici! Colegii sunt
aici! La ultima ședință am întrebat de două ori! Domnilor, părțile au căzut de
comun acord? Și ați fost sută la sută sigur că da! Într-adevăr ne-ați spus că se
pot răzgândi!”
 Pleșa Gabriel: ”Era ședința extraordinară din 8 martie  în care v-am spus
că vă dau o veste bună. Am zis de școala din Micești. Și a doua, că doamna
director și cu domnul Chiciudean  și domnul Tiucă de la Steaua Nordului  au
căzut de acord în biroul meu. Această problemă a intervenit ulterior.”
 Doamna director: ”Lăsați-mă să vă spun și eu! Ne-am întâlnit într-adevăr
în biroul dumneavoastră și v-am zis că urmează să convoc comitetul de părinți!
Pentru că nu decid eu singură ca director al școlii!”
 Mircea Trifu: ”Domnul secretar! Dacă îmi permiteți să vă cer o procedură
pe această chestiune. De fiecare dată am solicitat-o. Dacă se cere o rezoluție din
partea noastră, să facem cumva să o dăm. Până la urmă se dă o rezoluție dar nu
am văzut să fie votată de acest consiliu. Niciodată nu am supus.”
 Pleșa Gabriel: ”Ba da!”
 Doamna director: ”Nu vreți să ascultați și poziția părinților?”

Domnul din public: ”Domnilor! Conducerea școlii nu vrea să facă cantina
respectivă! Adică, au semnat tabele! Sunt tabele la fiecare clasă! Fiecare părinte



a  semnat  că  nu  este  de  acord   pentru  construirea  acelei  cantine  private,
bineînțeles! Că suntem de acord să fie de stat! Adică, ori să fie a școlii, ori să fie
a primăriei! De ce se face totuși, de ce se insistăsă se facă dacă nimeni nu este
de acord? Adică, dacă noi care plătim pentru a mânca copiii acolo la școală nu
suntem de acord, de ce se insistă să se facă? Dacă se va face de un privat, de o
firmă privată, va deține doar el! Noi nu putem să participăm la o licitație, să
participe mai multe firme să facă mâncare la copii!  Noi nu putem alege ca acest
operator să fie numai unul singur!  Iar dacă calitatea hranei nu este bună iar nu
avem ce face, că el face numai ce vrea!”
 Paul Voicu: ”Așa cum v-a spus și colegul meu  Emil Popescu care este
avocat, la fel vă spun și eu! Sunt din 1996 viceprimar în municipiul Alba-Iulia!
Sunt cinci hotărâri în decursul a vreo patru sau cinci ani de zile. Deci, nu le-am
dat anul acesta pe toate! Ci am început  acum vreo 4 – 5 ani printr-un teren pe
care l-am achiziționat tot prin hotărâre, prin expertiză. Toate aceste etape au fost
făcute într-o perioadă lungă de timp. Este imposibil din punct de vedere juridic
și administrativ să votăm noi acum să anulăm toate cele cinci hotărâri care s-au
votat  pe  parcursul   a  5   -  6  ani,  pentru  că  ele  au  produs  efecte  juridice,
administrative și legale. Mai mult decât atât, a fost o licitație acum  un an și
jumătate sau doi ani. Acel teren este înscris deja în CF la investitorul  care a
venit și a câștigat prin licitație acel teren. Este plătită  taxa de concesiune de doi
ani și jumătate în bugetul Primăriei. Colegul meu  Mihai Pripon poate să vă
spună. Terenul nu este al Primăriei acum și nici al școlii. Terenul acum pe 49 de
ani este al celui care a câștigat licitația.”
 Domnul din public: ”Dar de ce s-a dat terenul respectiv la o firmă pentru
catering?”
 Paul  Voicu:  ”Păi  așa  a  votat   consiliul  local!  A cerut  școala!  A votat
consiliul local!”
 Domnul din public: ”Școala nu a cerut așa ceva primăriei!”
 Paul Voicu: ”Aveți hârtia scrisă! Școala nu a cerut așa ceva!”
 Doamna director: ”Nu mai vorbiți prostii că nu e nici o hârtie! Nu mai
vorbiți prostii! Nu este nici o hârtie!”
 Mircea Trifu: ”Domnule președinte! Vreau să îmi spun și eu punctul de
vedere scurt.  Este regratabil că s-a întâmplat ce a spus domnul Paul Voicu! Nu
trebuie să îmi asum și eu ca și consilier local faptul   că acest consiliu  nu știu
din care motive, le bănuiesc dar nu le spun aici, sau din cauza faptului  că noi
mergem așa pe o linie și ne transformăm în avocați unii dintre noi când e vorba
de oameni de afaceri! Parcă sunteți  unii dintre dumneavoastră avocații  unor
oameni! Orașul e mic! Toată lumea știe care e zgândăreala asta! Toată lumea
discută și în presă! Vă dau acum articolul! Că de fapt este o relație de prietenie
între omul de afaceri și anumiți ....”
 Domuța Iulius Viorel: ”Între cine?”
 Mircea  Trifu:  ”Vreți  să  iau  articolul  din  presă?  Eu  numai  vreau  să
înțelegeți  un element! Eu mi-am asumat azi aici și  nu e prima dată anumite



chestiuni! Nu vreau să îmi fac dușman tot orașul! Dar dacă vedeți că ceva nu e
drept  și că unu și-a făcut scări de faianță pe trotuar! Păi, de faianță să fi făcut și
nu iei nici o măsură, nu mai poți să te numești obiectiv și nu mai poți să spui că
respecți principiul de bază și faptul că nu mai reprezinți cetățenii!”
 Pleșa Gabriel: ”Dar ce nu este drept aici?”
 Mircea Trifu: ”Nu e, domnule! Este ceva nedrept care se vede de la o
poștă! De ce să își facă un privat în curtea unei școli un busines?  Copiii nu au n
voie să mănânce decât un anumit regim! Știți că există copii la școala aia care
sunt bolnavi de diabet? Copilul nu poți să îl oprești! Eu nu am copii! Foarte
grav! Nu avea voie în curtea școlii consiliul ăla să dea terenul!”
 Pleșa Gabriel: ”Vorbiți niște suspiciuni care nu au nici o susținere! Dar
cine  avea  trabă  aici,  domnule!  Vi  s-a  spus  ce  s-a  întâmplat  juridic!  Le-am
explicat și dânșilor!”
 Mircea Trifu: ”Acum se dă terenul în curtea școlii la un privat! În curtea
școlii  la un privat! E noaptea minții!  În curtea unei școli, care școli  au fost
construite din donație! Cum a fost Colegiul Horea, Cloșca și Crișan! Un om a
venit și a pus terenul! Noi nu avem teren să facem școli!Și noi ce facem? Îl dăm
la oameni să își facă afaceri în curtea școlii! Eu nu am văzut așa ceva!”
 Domuța Iulius Viorel: ”Mulțumim, domnul Trifu! V-ați făcut numărul!”
 Doamna director: ”Vă rog să nu fiți  arogant!  E vorba de copii,  nu de
altceva!”
 Domuța  Iulius  Viorel:  ”Domnul  Trifu!  V-ați  spus  punctul  de  vedere!
Mulțumim!”
 Alin Ignat: ”Mircea dragă! Cu tine vreau să .. Cu toată dragostea! Tu ai
făcut apel de atâtea ori să lăsăm politicianismul! Eu acum vorbesc ... Ești om de
afaceri!  Imaginează-ți  că  erai   în  situația  respectivă  și  un  director   făcea
solicitare  la  primărie  prin  care  cerea  să  se  înființeze  acolo  o  cantină  prin
licitație. Tu câștigai licitația.”
 Mircea Trifu: ”În viața mea în curttea școlii!”
 Alin Ignat:  ”Căștigai  licitația.  Te apucai  de  lucrări  după care,  cealaltă
conducere a școlii, alți părinți, că o conducere a școlii și părinții sunt vremelnici
în  școala  respectivă,  pleacă  unii,  vin  alții  și  vin  și  spun:  noi  nu  mai  vrem,
domnule! După doi ani o altă conducere a școlii  vine și  spune: domnule, ce
bună era cantina aia! Hai,  faceți-o iarăși! Apucați-vă iar de ea! Ce facem în
situația asta?”
 Paul Voicu: ”La fiecare patru  ani schimbăm proiectul!”
 Doamna director: ”Nu e adevărat! Dar nu s-a cerut! Nu este nici o adresă
din partea școlii! Cine cere? Domnul Florea?”
 Mircea Trifu: ”Și-au bătut toți joc de învățământ! Am ajuns să vindem
terenul din curtea școlii! Eu așa ceva nu am văzut!”
 Domuța  iulius  Viorel:  ”Domnul  Trifu!  Domnul  Trifu!  Vă  rog  să  vă
liniștiți! Domnul Trifu, vă rog să vă liniștiți! Domnul trifu! Încheiem ședința și
vă las să vorbiți cât vreți! Domnul Trifu! Mă ascultați sau nu?”



 Vasile Crișan: ”Stimați colegi! Este un punct delicat!În cele cinci hotărâri
care s-au dat, eu consilierul Crișan Vasile am votat împotrivă! Fiindcă niciodată
nu am putut să fiu de acord  ca în curtea unei școli  să facă o firmă privată
afaceri! Lăsați să se facă cantină de către cine se vrea! Sau dacă nu, exact cum
s-a spus! Dacă nu mănâncă la cantină, să meargă să își cumpere! Adică, dacă
majoritatea nu vor să mănânce, să meargă să își cumpere! Dar atunci să lăsați să
meargă să își cumpere! Într-adevăr s-a votat masiv! Recunosc! Am văzut! Dar
eu niciodată nu am putut să fiu de acord și  nu voi putea fi de acord cu așa ceva!
mai ales că la ultima ședință, întâmplător așa s-a exprimat, a fost și  domnul
director Florea și a spus că întâmplător a intrat în sală cu câteva minute înainte
de proiect! Cum s-a făcut tot pe căi ocolite, tot pe căi ocolite să se și descâlce!”
 Bumbu Nicolae:  ”Am două întrebări.  Nu știu  cum de a permis atunci
administrația locală să se concesioneze  unei firme private sau cum de s-a scos
la licitație un teren din incinta unei școli către un privat?”
 Pleșa Gabriel: ”Consiliul local a hotărât!”
 Paul Voicu: ”Ce aveți cu proprietatea privată? În curte la HCC este pe 49
de ani teren artificial de sport!”

Bumbu Nicolae: ”Mă lăsați să pun și a doua întrebare?”
 Mircea Trifu: ”Este foarte grav!”
 Paul Voicu: ”Ce e foarte grav Mircea? Nu a atacat  niciodată nimeni nici
în contencios, nici Prefectura, nici părinții, în 5 – 6 ani! Ok! Din punctul tău de
vedere nu e bine! Dar aia nu e așa că nu se poate!”
 Bumbu  Nicolae:  ”Totuși,  nu  ținem  cont  de  părerile  părinților  și  ale
doamnei director? Votăm numai așa!”
 Pocol Dorin: ”Eu vreau să pun o întrebare colegilor și chiar lui Mircea
Trifu. Deși, știu răspunsul de acum. Dacă acolo ar fi făcut aceste activități unul
din părinții de care spuneți sau de un prieten al PSD-ului, să zic?”
 Vasile Crișan: ”Tot împotrivă!”
  Medrea  Bogdan:  ”Bună  întrebare!  Domnule  consilier!  Dacă  e  invers?
Haideți să vă spun eu, că e invers poate! PNL-ul e cel care vrea să facă!”
 Doamna director: Părinții din școală nu sunt nici PSD-iști, nici PNL-iști!”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Anul trecut am fost și eu părinte în școală.
Acum suntem la HCC. Nu am fost niciodată împotrivă la chestiunea aceasta.
Am o grămadă de părinți care au copiii la Școala 1 care m-au și contactat, au și
vorbit cu mine și mi-au spus că, acum eu nu vreau să intru în nici o polemică, că
ei sunt contra.”
 Doamna director: ”Treaba lor!”
 Domnul din public: ”În ce clasă sunt?”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”A patra, a șasea!”
 Domnul din public: ”A șasea nu mănâncă! Mănâncă numai cei mici!”
 Doamna  director:  ”Nu!  Dar  îmi  pare  rău  că  vă  contrazic!  Am  toate
procesele verbale de la ședințele cu părinții!”
 Mircea Trifu: ”Vă rog! Vă rog! Scurt, vă întrerup!”



 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  Sunt  în  consiliu  de  administrație!  E  foarte
adevărat!  Nu  am fost  în  consiliul  de  administrație  când  s-a  discutat  treaba
aceasta! Actele astea sunt dinainte de a fi în consiliul de administrație. Deci, nu
pot să spun că s-a discutat în consiliu de administrație când am fost eu acolo.
L-am prins  foarte  puțin  pe  domnul  Florea.  Despre  asta  e  vorba  înainte  de
perioada de când sunt eu în consiliul de administrație.”
 Doamna din public: ”Sunt membru în comitetul de părinți. Conform celor
spuse de domnul Popescu la început, aici vă certați degeaba! Nu?”
 Domuța Iulius Viorel: ”Da! Exact!”
 Doamna din public: ”Și doi. Mesajul pe care îl transmit comitetului de
părinți este că dumneavoastră, la momentul acesta nu mai puteți face nimic.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Da.”
 Doamna din public: ”Atât mă interesează!”
 Pleșa Gabriel: ”Mă bucur, doamnă!”
 Paul Voicu: ”Felicitări!”
 Mircea Trifu: ”Domnul Pleșa: ”Domnul Pleșa! Știți care e problema?”
 Domuța Iulius Viorel: ”Domnul Trifu! Mulțumesc mult! Gata! Supun la
vot menținerea hotărârilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, propunerea de menținere a hotărârilor a fost votată
cu 12 voturi pentru Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleşa Gabriel, Domuţa Iulius
Viorel,  Rodica  Andronescu,  Popa  Pavel,  Raul  Sebastian  Tudoraşcu,  Haşa
Cătălin, Pocol Dorin, Lupea Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antonio şi 8 voturi
împotrivă Mircea Trifu, Vasile Crişan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu
Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan.”

III  Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia
pentru luna mai 2019.

Marcel Jeler: „Propun ca data şedinţei  Consiliului local al municipiului
Alba Iulia pentru luna mai  să fie 28 mai 2019.”

Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot această propunere. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, propunerea a fost votată cu 20  voturi pentru.”

 Domuța Iulius Viorel: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar
ședința de astăzi închisă.”

Alba Iulia, 19 aprilie 2019

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       SECRETAR
                        Consilier                                             Marcel Jeler
                 Domuța Iulius Viorel


