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PROCES VERBAL
Încheiat azi 26 martie 2019, în cadrul şedinţei de îndată publică a
Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 441/2019 a Primarului
municipiului Alba-Iulia, întocmindu-se procesul verbal de afişare nr. 31617/26.
03. 2019.”
Lucrările şedinţei de îndată publică a Consiliului Local sunt publice.”
Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri. Lipsesc
domnul consilier Medrea Bogdan și domnul consilier Pleșa Gabriel. Aşadar,
şedinţa noastră este legal constituită.
Dau cuvântul domnului preşedinte ales Domuța Iulius Viorel.”
Domuța Iulius Viorel: „Bună ziua. Bine ați venit la ședința de îndată.”
Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei
noastre participă: d-na Georgeta Rânghet – director executiv Direcția Juridică,
d-na Mihaela Petcu – consilier Serviciul administrație publică locală, 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 19 voturi pentru."
Paul Voicu: ”Pe ordinea de zi avem 2 proiecte de hotărâre. Supun la vot
aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supusă la vot, aceasta a fost votată cu 19 voturi pentru.”
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.”
Paul Voicu: ”Și acum, vă prezint următoarea
ORDINE DE ZI:
I Proiecte de hotărâri privind:
1. Încheierea unui act aditional la contractul de administrare nr.
12694/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia si Liceul
Tehnologic ”Dorin Pavel”, cu modificarile si completarile ulterioare
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

2. Încheierea unui act aditional la contractul de administrare nr. 12748
/12.02.2013 încheiat
între
Municipiul
Alba
Iulia
si
Colegiu
Economic ”Dionisie Pop Martian”, cu modificarile si completarile ulterioare
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
1. Încheierea unui act aditional la contractul de administrare nr.
12694/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia si Liceul
Tehnologic ”Dorin Pavel”, cu modificarile si completarile ulterioare
Se dă cuvântul domnului viceprimar Paul Voicu prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-nei 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 Lupea Gabriel – secretar comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.
Lupea Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Paul Voicu: ”Prin acest proiect vă propunem încheierea unui act adițional
la contractul de administrare nr. 12694/12. 02. 2013 încheiat între Municipiul
Alba-Iulia și Liceul Tehnologic Dorin Pavel. Așa cum v-am explicat, se retrage
din administrarea Liceului Tehnologic Dorin Pavel șase săli de clasă din clădirea
școlii cu 24 săli de clasă, respectiv sălile nr. 31, 33, 34, 35, 36, 37. Și am mai pus
un articol. Revocăm Hotărârea nr. 390/30. 10. 2018, cea veche de tot care, oricum
e atacată de Prefectură în instanță. Prin articolul 3 o revocăm. Că altfel, ea nici
nu mai are efect. Când se duce la primul termen în instanță, nici nu mai are rost
să ne judecăm pe ea. Despre asta este vorba în proiect. Ca să știți ce supunem la
vot.”
Marcel Jeler: ”Și în preambulul hotărârilor să fiți de acord să invocăm și
cele două adrese de la instituțiile de învățământ, că ne-a atras expres atenția
domnul de la Prefectură.”
Mircea Trifu: ”Am o întrebare pentru domnul Paul Voicu. Dacă doamna
directoare știe despre lucrul acesta și agreează în formula asta proiectul? Altfel
există riscul să ne întoarcem de unde am plecat, iar să nu elibereze și ne tot
învârtim în cercul ăsta!”
Paul Voicu: ”Așa am pornit să facem această ședință de îndată. Așa am
pornit-o. La Prefectură la ora 10,00 ne-am întâlnit. Și Inspectoratul Școlar
Județean a fost ieri în ambele instituții de învățământ. Au concluzionat. Ați văzut
pe fiecare clădire ce clasă, ce laborator. Deci, ei au fost acolo. Toată partea de

învățământ este din punctul de vedere al desfășurării învățământului și curiculă
și ce se întâmplă acolo, angajare profesori, tot ce aveți este la Inspectoratul
Școlar! Nu este la dumneavoastră la Consiliul local și la Primărie! Tocmai de asta
i-am rugat! Faceți-vă ordine în bucătăria dumneavoastră interioară, vedeți ce e
bun și haideți spre noi odată cu solicitări clare! Nu am rămas acolo doar că am
discutat la ședință la ora 10,00! Le-am spus să vină cu adresă scrisă. Deci, au
venit înspre noi cu adresă scrisă. Și doamna Jana Popa și domnul Dincă. Au venit
cu adrese scrise cum doresc ca aceste săli de clasă să fie modificate prin act
adițional. Noi am făcut proiectul după cerințele dânșilor. Nu cum vrem noi.”
Mircea Trifu: ”Asta era întrebarea. Bun. Adică, există un consens acolo.”
Sandu Cornel Stelian: ”Să clarificăm. Aici nu avea nimic de vorbit nici
școala, nici Inspectoratul. Hotărârea era a noastră. Și dacă nu era atacată de
Prefectură, râmânea așa cum a fost prima dată. De ce a atacat Prefectura? Că
probabil, la solicitarea școlii și a Inspectoratului, e altă discuție! Dar de fapt,
școala ca principiu nu are nimic de spus! Directoarea ... nu e clădirea ei! Ea
administrează o clădire pe care i-a dat-o Consiliul local! Că Consiliul local îi dă
o clădire sau alta, ea rămâne directoare la școala aia! Aici, directoarea nu avea
nici un rol! De fapt, nici unul dintre directori! Ei au venit și au susținut din punct
de vedere a ceea ce a atacat Prefectura! E altă discuție!”
Mircea Trifu: ”Păi s-a dovedit că a avut un rol foarte important tocmai prin
faptul că a refuzat să plece și să pună în aplicare hotărârea noastră.”
Sandu Cornel Stelian: ”Pentru că a avut sprijin ca Prefectura să atace! Dacă
Prefectura nu ataca, era rezolvată de mult problema!”
Pocol Dorin: ”Și tot la prima variantă s-a ajuns.”
Lazăr Bogdan: ”Dacă acum practic se votează, s-au înțeles toate părțile și
e ultima dată.”
Paul Voicu: ”Noi sperăm!”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu e sigur că mâine nu se trezesc că nu e în regulă
nici asta!”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Dacă există hârtie scrisă presupunem că și-au
asumat.”
Mircea Trifu: ”Era bine să o aduceți și hârtia aia să o vedem și noi dacă tot
votăm!”
Paul Voicu: ”Dacă așa aveți încredere în noi ...”
Mircea Trifu: ”Domnule! Nu e vorba ... Asta e culmea! Era așa ... Mă
gândesc că procedural ... Până la urmă de asta am venit.”
Paul Voicu: ”Poftiți! De la o școală și de la alta! Vă rog să le citiți!”
Mircea Trifu: ”Nu să le citesc! Să le știe și colegii care votează!”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Noi avem încredere în colegii noștri!”
Mircea Trifu: ”Păi, noi nu ne întâlnim aici să ne cântărim încrederea unii
în alții! Ne întâlnim ca să facem o procedură corectă!”
Paul Voicu: ”Repet! Nu poate să garanteze nimeni că mâine nu vine un
grup de părinți sau de profesori!”

Domuța Iulius Viorel: ”Alte discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot
proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri
Moldovan Angela, Bumbu Nicolae, Bucur Dumitru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 85/2019
2. Încheierea unui act aditional la contractul de administrare nr. 12748
/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia si Colegiu Economic
”Dionisie Pop Martian”, cu modificarile si completarile ulterioare
Se dă cuvântul domnului viceprimar Paul Voicu prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-nei 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 Lupea Gabriel – secretar comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.
Lupea Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot
proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri
Moldovan Angela, Bucur Dumitru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 86/2019
Mircea Trifu: ”Să vă mai spun o chestie. Niculiță spune că a vorbit cu
doamna Jana Popa și spune că doamna nu agreează.”
Bumbu Nicolae: ”Că nu există metodologie!”
Paul Voicu: ”Eu am fost la Prefectură la discuții. Cei doi directori, dânșii
au spus ce să facem. Nu noi! Repet! Cei doi directori au spus cum să facem! Și
acum spuneți că a vorbit cu dânsa și nu e de acord! Eu nu înțeleg!”
Mircea Trifu: ”Nici eu nu înțeleg!”
Vasile Crișan: ”Dar a semnat! Dacă a dat hârtia scrisă! Dacă există
semnătură, ce să mai ...?”
Paul Voicu: ”Dânșii ne-au spus nouă la toți cum să facem și acum spune că
nu e de acord! Nu mai pricep nimic!”

Domuța Iulius Viorel: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar
ședința de astăzi închisă.”
Alba Iulia, 26 martie 2019
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier
Domuța Iulius Viorel
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