ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi 21 septembrie 2018, în cadrul şedinţei extraordinară publică a
Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 2029/2018 a Primarului
municipiului Alba-Iulia, care a fost afișată la panoul de afișaj al Primăriei
municipiului Alba-Iulia, întocmindu-se procesul verbal de afișare nr. 89667/2018.
Lucrările şedinţei extraordinară a Consiliului Local sunt publice.
Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 14 consilieri. Lipsesc
domnii consilieri Pleșa Gabriel, Popescu Antoniu Emil, Bunea Ioan Iulian,
Andronescu Rodica, Bumbu Nicolae, Hașa Cătălin, Popescu Marius Ciprian.
Domnul consilier Pleșa Gabriel și Popescu Antoniu Emil au anunțat că nu vor
participa la ședință drept pentru care va trebui să alegem un alt președinte pentru
ședința de astăzi. Acesta va fi proiectul nr. 1 al ordinii de zi. Dacă aveți, eu știu, niște
interese pe marginea celor prezentate de Prefectură pe marginea proiectelor, vă rog să
îmi spuneți, să vă abțineți de la vot. Dacă nu, poftiți!”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Îl propun pe domnul Paul Voicu președinte.”
Marcel Jeler: ”Dacă sunt alte propuneri? Dacă nu sunt, atunci supun la vot
propunerea. Cine este pentru?”
”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 14 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 344/2018.
Paul Voicu: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările
şedinţei noastre participă: doamna Teofila Țîr – director executiv Direcția cheltuieli,
doamna Silvia Moldovan – director tehnic, doamna Petcu Mihaela – consilier
Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios precum şi presa.
Supun aprobării modalitatea de vot pe care o vom avea pentru această şedinţă.
Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de mână. Cine este pentru?"
"Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 14 voturi pentru."
Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem 3 proiecte de hotărâre. Supun la vot
aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru?”
”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 14 voturi pentru.”

Paul Voicu: ”Și acum, vă prezint următoarea
ORDINE DE ZI:
I. Proiecte de hotărâri privind:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce
lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în data de 21 septembrie 2018
2. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba
Iulia, pentru anul 2018
Iniţiator, Primar
Mircea Hava
3. Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local cu privire la
aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursa
de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare
Iniţiator, Primar
Mircea Hava
Paul Voicu: ”Urmează proiectul nr. 2 al ordinii de zi.”
2. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba
Iulia, pentru anul 2018
Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crișan care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.
Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Teofila Țîr: ”Așa cum ați primit materialele, în urma ordonanței de urgență nr. am
procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, fiind repartizată suma de 9828
mii lei. Dacă rețineți, în urma analizei contului de execuție la 30 iunie am prezentat în
ședință de consiliu rezultatele analizei, în sensul că după calculele noastre până la
sfârșitul anului 2018 ar fi trebuit să încasăm cam încă patru milioane pe lângă cei
prognozați inițial în buget. Ei, de data aceasta prin ordonanța de urgență ni s-a scăzut
suma de 2076 lei din suma de patru milioane. Nu știu ce calcule s-au făcut, nu știu pe ce
bază s-au făcut. În mii lei vorbim. Prognoza celor care ne-au trimis-o nouă este scăderea
cu suma de 2076 mii lei. Așadar, suma rămasă de 7 milioane a fost împărțită pe capitole
bugetare așa cum v-a fost prezentată în materialele care v-au survenit. O singură
modofocare față de materialele prezentate. De la capitolul 84 Bunuri și servicii suma de
30 mii lei va fi luată și dusă pe Colegiul Dio nisie Pop Marțian pentru cheltuieli de
investiții. Este vorba de acele aprobări de avize ISU. Am primit cererea mai târziu și
atunci am făcut această rectificare pe care v-o prezint dumneavoastră.”
Medrea Bogdan: ”Nu înțeleg! De ce s-a făcut ședință de urgență pentru această

rectificare? Această urgență de a aduce în Consiliul local, nu putea sta până la ședința
ordinară?”
Teofila Țîr: ”Da. Vă explic. După cum și dumneavoastră ați fost anunțați că
ședința ordinară este în data de 28. Da? Fiind vinerea 28, sâmbătă 29, 30 duminică. E
vorba de sfârșitul trimestrului 3. Da? Ca să poată fi operat. Acesta este un motiv. Al
doilea motiv este că avem nevoie de acești bani.”
Medrea Bogdan: ”Nu știam faza cu 28. De aceea am întrebat.”
Paul Voicu: ”Avem o grămadă de lucrări care trebuie plătite!”
Medrea Bogdan: ”Și 2000 de lei de ce i-am pierdut?”
Teofila Țîr: ”Nu i-am pierdut!”
Paul Voicu: ”Nu ne-au fost repartizați!”
Teofila Țîr: ”Noi am făcut niște calcule la 30 iunie. Asta v-am explicat! După
calculele noastre, cotele defalcate din impozitul pe venit ar trebui să fie la sfârșitul anului
2018 cam mai mari decât au fost prognozate inițial în buget cu 4 milioane. Ceea ce am
și făcut. Ei! Acum prin rectificare bugetară ni s-au redus 2076 mii lei pentru că s-a
considerat că nu vom încasa cotele defalcate din TVA.”
Sandu Cornel Stelian: ”Din cele patru estimate.”
Medrea Bogdan: ”Am înțeles acum.”
Mircea Trifu: ”Am o întrebare. Dacă tot e vorba despre asta. Că s-a tot discutat
aici sub diferite aspecte și în Consiliul local și am citit și în presă avertizare și afirmații
vis a vis de celebra sumă încă de la începutul lunii ianuarie pe care guvernul nu o mai
dă, nu o mai plătește. Sunt speranțe totuși ca suma respectivă , adică cea retrasă pentru
că nu s-au cheltuit și am avut bani necheltuiți, să fie obținută anul acesta?”
Teofila Țîr: ”Dumneavoastră vorbiți, bănuiesc tot de cotele defalcate din
impozitul pe venit. Era vorba de acolo, de anexa 8 de la legea bugetului pe 2018. În
anexa 8 am fost îngrădiți ca și până acum.”
Mircea Trifu: ”Tocmai în excedentul bugetar care a fost în fiecare an și despre
care s-a afirmat aici că, domnule, anul acesta ne fură banii și nu ni-i mai dă! Și asta
vreau să întreb. Dacă suma respectivă care știu că anul trecut a fost în jur de 3,5
milioane de euro și care anul acesta nu s-a mai acorda tocmai din această logică. Că au
fost două teorii aici. Pe de o parte guvernul spunea aici că de asta nu se dă. Și noi aici
afirmam, nu eu ci alții că, uite domnule că se fură banii! Și evident albaiulienii vor să
știe dacă banii ăia mai vin sau nu!”
Teofila Țîr: ”Eu asta încercam să vă explic și dacă o să mă ascultați până la cap o
să înțelegeți! E vorba nu de cotele defalcate care prin anexa 8 la legea bugetului pe
2018 nu le-am putut stabili prognozându-le, estimându-le la nivelul la care le-am stabilit
anii anteriori. De ce? Pentru că ni s-a impus prin legea bugetului să mergem doar la 51
mii lei. Da? Dumneavoastră vă referiți și la excedentul anilor precedenți. Atunci când
am văzut că s-a fixat o sumă la care noi să ne oprim, să o clarificăm în buget, să o
aprobăm doar suma respectivă cu cote defalcate din impozitul pe venit, la întrebările
noastre de ce și cum s-a redus și de altfel spune și legea bugetului că s-au luat în
considerare doar calculele pentru cotele defalcate și excedentul anilor precedenți. Deci,
am dedus că fiind excedent în anii precedenți ni s-a redus cu o anumită cotă din acel
excedent. Deși excedentul nostrunu era doar pe buget local. Era și pe fonduri externe

nerambursabile, ceea ce nu era corect să se ia în considerare pentru că ceea ce aparține
fondurilor externe nerambursabile se trece în anul următor cu aceeași destinație. Dar asta
este legea. O respectăm așa cum este ea. Alți bani înafară de asta nu știu. Eu am auzit la
televizor că va mai fi o rectificare undeva prin octombrie.”
Mircea Trifu: ”Tocmai de asta v-am întrebat. Asta era de fapt întrebarea pentru că
în presă se vehiculează, sunt deja informații din zona guvernamentală că banii ăia or să
vină. Și eu vă întreb dacă știți ceva despre asta.”
Teofila Țîr: ”Nu știu. Nu mă anunță nimeni pe mine. Eu ceea ce primesc scrisoare
de la finanțe. Eu am auzit de la televizor că va fi o rectificare în luna octombrie. Nu știu
dacă în plus sau în minus.”
Mircea Trifu: ”Numai că rectificările mă gândesc că se fac, adică noi ca și
Primărie ar trebui să solicităm.”
Teofila Țîr: ”Fiți sigur de asta! Noi am făcut adrese. Am constatat că de fapt nu se
respectă nici legea bugetului, acolo unde spune clar că ar trebui acolo unde nu se ajunge
la nivelul sumelor din anul anterior să se vină cu cinci milioane. Era vorba de
municipiu. Cinci milioane de lei. Ceea ce nu s-au primit în bugetul nostru.”
Paul Voicu: ”Dacă aveți întrebări? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 14 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 345/2018
3. Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local cu privire la aprobarea
utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursa de
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare
Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre precum
și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crișan care prezintă raportul de avizare din
partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ.
Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Silvia Moldovan: ”Obiectivele sunt aceleași. Sunt și câteva obiective noi
apărute în listă cum ar fi reabilitarea bustului comemorativ la Colegiul HCC. E
vorba de bustul lui Eugen Hulea. Și încă o modificare care nu a fost prinsă în buget
decât cu suma de 40 mii lei, atât cât s-a aprobat pentru cele două monumente de for
public. E vorba de statuia Iuliu Maniu și I.C. Brătianu, care fiind evaluate s-a
constatat că ele nu pot fi doar reparate și cârpite ci trebuie cel puțin soclurile și baza
monumentului și capacul soclului să fie înlocuite integral. Și atunci, pentru asta am
nominalizat cheltuieli suplimentare. Plus acțiunea de iluminat arhitectural din Cetatea
Alba Carolina. Cel puțin două puncte să încercăm să facem anul acesta. Pe baza
studiului pe care l-am făcut urmează să și implementăm două amplasamente. Și pe
reparațiile curente am avut. Cam acestea sunt obiectivele la care noi am revenit cu

modificări.”
Paul Voicu: ”Dacă aveți întrebări? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 13 voturi pentru și o abținere Vasile
Crișan.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 346/2018
II. Diverse
Marcel Jeler: ”Avem la diverse o solicitare cu nr. 89612/2018 din partea Școlii
Gimnaziale Vasile Goldiș de înlocuire a domnului consilier Bucur Dumitru cu
domnul Bumbu.”
Paul Voicu: ”Domnilor consilieri! E vorba de același grup politic. Nu am avut
asemenea solicitări. Nu mă deranjează dar nici nu mă mișcă. E vorba de Școala Vasile
Goldiș. Adică, dacă dânsul nu a fost consilier până luna trecută cum să fie mai mult
sau mai puțin implicat? Nu pricepem!”
Marcel Jeler: ”Dar dacă dânșii sunt de acord!”
Paul Voicu: ”Eu v-aș propune să rămânem cu votul anterior. Dacă aveți alte
păreri, vă rog să vă exprimați!”
Sandu Cornel: ”Domnule președinte! Deci! Pe de altă parte, școala are niște
reprezentanți în consiliul de administrație pe care și-l aleg ei, colectivul de profesori!
Este director! Din partea părinților un membru! Au reprezentanții lor! Nu văd de ce
ar reveni ei să ne spună nouă să punem pe cineva în locul altcuiva! E ca și cum le-am
scrie noi: măi, din consiliul vostru de administrație să îi schimbați pe cei trei
profesori și să îi punem pe alții trei pe care vrem noi! Deci, pur și simplu își depășesc
atribuțiile! Nu are nici un rost să discutăm chestia asta!”
Paul Voicu: ”Ce să fac? E adresată Consiliului local! Conform legii, trebuie să
o aduc aici! Că nu pot să dau un răspuns că așa vreau!”
Pocol Dorin: ”Oricum trebuie proiect!”
Paul Voicu: ”Da. Trebuie hotărâre ca să schimbați.”
Bucur Dumitru: ”Atunci rămâne așa și gata!”
Mircea Trifu: ”Aș avea o întrebare. Ce se întâmplă dacă unul dintre noi timp de
doi ani de zile nu participă la nici un consiliu?”
Paul Voicu: ”Știți cazuri concrete?”
Mircea Trifu: ”Nu. Întreb așa.”
Sandu Cornel Stelian: ”Într-o asemenea situație, colegul nostru ar fi firesc să
anunțe că nu poate merge și atunci poate este interesat altcineva să meargă.”
Paul Voicu: ”Până la ședința viitoare îl lăsăm pe domnul Bucur și pe domnul
Bumbu să se înțeleagă.”
Pocol Dorin: ”Domnul Bucur! Domnul Bumbu a vorbit ceva cu
dumneavoastră?”
Bucur Dumitru: ”A vorbit, da! Nu are rost să mai discutăm! A venit de la
școală!”

Paul Voicu: ”Nici măcar cu Bumbu nu a vorbit!
Dacă mai aveți și alte discuții la ședința de azi? Dacă nu sunt, declar ședința de
astăzi închisă.”
Alba Iulia, 21 septembrie 2018

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier
Paul Voicu

SECRETAR
Marcel Jeler

