ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 28 ianuarie 2020 în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului
Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 53/2020 a Primarului
municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 23 ianuarie 2020.
Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”
Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri. Lipsește
domnul consilier Popescu Antoniu Emil şi domnul consilier Medrea Bogdan. Domnul
consilier Popescu Antoniu Emil intră în sala de ședință în timpul discutării proiectului
nr. 1 al ordinii de zi. Așadar, ședința noastră este legal constituită.”
Înainte de a da cuvântul domnului președinte, supun la vot procesul verbal al
ședinței anterioare. Dacă aveți discuții pe marginea lui? Dacă nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru Rodica Andronescu,
Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Domuța Iulius Viorel, Hașa
Cătălin, Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,
Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian
Tudorașcu, Pocol Dorin, Costinaş Marius Adrian și 2 abțineri Vasile Crișan, Mircea
Trifu.”
Marcel Jeler: ”Dau cuvântul doamnei președinte aleasă.”
Angela Moldovan: ”Bună ziua. Vă propun modalitatea de vot pentru această
ședință votul deschis prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Domuța Iulius
Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu,
Pleșa Gabriel, Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Raul
Sebastian Tudorașcu, Pocol Dorin, Vasile Crișan, Mircea Trifu, Marius Adrian
Costinas.”
Angela Moldovan: ”Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la
lucrările şedinţei noastre participă: d-na Georgeta Rânghet – director executiv
Direcţia Juridică, d-na Andreea Man – șef Serviciu resurse umane, administrativ, d-na
Crina Dumitrescu – director Direcţia Programe, d-na Maria Seeman – manager
public, dl. Gabriel Armean – şef Serviciu drumuri şi utilităţi publice, dl. Florin Onişor
– director Club Sportiv Municipal, d-na Delia Cristescu – director executiv Direcţia
de Asistenţă Socială, Andreea Giurgiu –
consilier Compartiment proceduri
administrative, învățământ, d-na Mihaela Petcu – consilier Serviciul administrație
publică locală, dl. Mihai Pripon – șef Birou licitații, contracte, dl. Pavel Nicolae șef Serviciu public comunitar pentru cadastru şi agricultură, precum şi presa.”
Paul Voicu: ”Pe ordinea de zi avem 31 de proiecte.

Proiectul nr. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării prețurilor și
tarifelor la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de iluminat public
din municipiul Alba Iulia – proiectul este retras de pe ordinea de zi.
Peste ordinea de zi a fost introdus Proiectul nr. 31privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”CONSTRUIRE PLATFORMĂ
STOCARE TEMPORARĂ DEȘEURI MENAJERE SI ÎMPREJMUIRE,
AMPLASARE MODUL CONTROL - MUNICIPIUL ALBA IULIA” şi Proiectul nr.
32 privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și promovarea culturii scrise.
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu modificarea adusă.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru Rodica Andronescu,
Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Domuța Iulius Viorel, Hașa
Cătălin, Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel,
Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian
Tudorașcu, Pocol Dorin, Vasile Crișan, Mircea Trifu.”
Marcel Jeler: ”Dacă vă găsiți în una din situațiile în care nu puteți lua parte la
deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude
până la gradul al patrulea inclusiv, aveți un interes patrimonial în problema supusă
dezbaterilor consiliului local vă rog să le precizați acum.”
Vasile Crişan: „La proiectul de hotărâre privind aprobarea unei contractări unei
finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local nu
particip la vot.”
Rodica Andronescu: „ La proiectul nr. 11. privind aprobarea cotizatiei și
contribuției Municipiului Alba Iulia la Asociația Grupul de AcțiuneLocală Alba Iulia
inclusivă (GAL Alba Iulia Inclusivă ) aferentă anului 2020 nu particip la vot.”
Paul Voicu: ”Și acum vă prezint următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local al
Municipiului Alba Iulia privind evaluarea performanţelor profesionale individuale
pentru anul 2019, ale Secretarului General al Municipiului Alba Iulia
Inițiatori, consilieri locali
Popescu Antoniu Emil
Lazar Ioan Bogdan
Trifu Marian Mircea
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 184/2016 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia
Inițiator, viceprimar Pleșa Gabriel Codru
3. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane
4. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unei persoane
fizice
5. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unei persoane

fizice
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei contractări unei finanțări
rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 45/2018 cu
privire la modificarea Statului de funcții al Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia,
precum și stabilirea nivelului salariilor lunare pentru această categorie de personal în
contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii în totalitate la salariați conform
OUG nr.79/2017 privind modificarea Codului fiscal
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a
contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul
pentru persoane vârstnice Alba Iulia și/sau a susținătorilor legali ai acestora pentru
anul 2020
9. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în proiectul
”Sănătate pentru toți2/Salute per Tutti2”
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între
Municipiul Alba Iulia și Asociația “Micul Prinț” Alba Iulia si a contribuției aferente
anului 2020
11. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei și contribuției Municipiului
Alba Iulia la Asociația Grupul de AcțiuneLocală Alba Iulia inclusivă (GAL Alba Iulia
Inclusivă ) aferentă anului 2020
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
majorați în baza actului adițional 6/2019 și a actului adițional 7/2019 pentru
obiectivul : ”Reabilitarea și extinderea clădirii Colegiului Economic Dionisie Pop
Marțian din municipiul Alba Iulia, județul Alba ”
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice,
fază SF, pentru obiectivul de investiții ”Construire cresă cartierul Orhideelor – strada
Lalelelor, nr. 91A, municipiul Alba Iulia, județul Alba”
14. Proiect de hotărâre privind însușirea investițiilor realizate din fonduri IID și
darea în administrare și exploatare operatorului regional SC APA CTTA SA Alba
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării prețurilor și tarifelor la
Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de iluminat public din
municipiul Alba Iulia – proiectul este retras de pe ordinea de zi.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunat de întreținere și
a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copii care frecventează creșele
din municipiul Alba Iulia în anul 2020
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Alba Iulia, pentru
anul 2020
18. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale în anul 2020
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes
local pentru anul 2020
20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.
258/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la desemnarea
reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de
administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de

pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările şi
completările ulterioare
21. Proiect de hotărâre aprobarea Proiectului „Educație și sănătate prin înot”
pentru anul școlar 2019 – 2020
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia
pentru anul școlar 2020 – 2021
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism :
Art.1: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
813/07.01.2020
Avizează Planul Urbanistic Zonal ,,REGLEMENTARE ZONA MIXTA
PENTRU FUNCTIUNE TURISTICA – APARTAMENTE/CAMERE IN REGIM
HOTELIER”, ALBA IULIA, STR. LUCIAN BLAGA, NR 10A, solicitant SC
LINZEN SPEDITION SRL, conform planului de situație anexat.
Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
799/07.01.2020
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,EXTINDERE PE ORIZONTALA SI
MANSARDARE LOCUINTA”, ALBA IULIA, BD. HOREA, NR. 24A, solicitant
FRUHN VALERIA, PUIU VALERIA, conform planului de situație anexat.
Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
652/07.01.2020
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE
INDIVIDUALE IN REGIM CUPLAT”, ALBA IULIA, STR. IASILOR, NR. 54A,
solicitant BRADESCU LUCIAN TEOFIL SI HAN CORNELIA NICULINA,
conform planului de situație anexat.
Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
654/07.01.2020
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE
INDIVIDUALE SI STRADA PRIVATA”, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU
ODOBESCU, FN, solicitant MUNTEAN MARIA, NICOLICEA DOINA, VODA
MIHAI, VODA MARIANA, BUZA MIHAELA CORNELIA, CIUHAT GABRIELA
IOANA, STANCIU MARIANA ILEANA, conform planului de situație anexat.
Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
778/07.01.2020
Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,MODIFICARE REGLEMENTARI
URBANISTICE ZONA M3”, ALBA IULIA, STR. ZLATNEI, NR. 22, solicitant
FLOREA FLORIN, FLOREA DIANA MARIA, FLOREA HORATIU, conform
planului de situație anexat.
Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
600/07.01.2020
Aprobă
Planul
Urbanistic
Zonal
,,CONSTRUIRE
LOCUINTE
INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE SI REALIZARE DRUM ACCES”, ALBA
IULIA, STR. EMIL RACOVITA, FN, solicitant DAVID CORNELIA NICOLINA,
conform planului de situație anexat.
Art.7: Prelungește termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Plan Ur-

banistic de Detaliu aprobat prin HCL nr. 57/28.02.2017, ART. 6, „CONSTRUIRE A
DOUA LOCUINTA FAMILIALA PE PARCELA”, Alba Iulia, str. Valea Popii, nr. 5,
solicitant Oroian Gheorghe.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzarecumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în
municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.3, bl.B, ap.4
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzarecumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în
municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.3, bl.B, ap.2
26. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței unui imobil (teren) situat
pe strada biruinței, nr. 56 (Stadion Oarda)
27. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale a unui imobil
situat în Alba Iulia, Bulevardul Republicii
28. Proiect de hotărâre privind neînsușirea raportului de expertiză tehnică
judiciară efectuată în Dosar nr. 6481/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
29. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în domeniul public al
municipiului Alba Iulia, situat în Alba Iulia, strada Gheorghe Șincai, nr. 10
30. DIVERSE
a) Asociația expertilor serviciilor sociale și medicale profesionale PRO VITAEAESSMPPV
b) Raport privind activitatea asistenților personali angajați ai persoanelor cu
handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2019
c) Plângere prealabilă privind solicitarea de revocare (în parte) a Hotărârii nr.
395/2019 a Consiliului local
d) Instituția Prefectului – Județul Alba – adresă cu privire la înaintarea către
aceasta a plângerii prealabile a numiților Ungureanu Roland Iulius si Ungureanu
Vionela
e) Solicitare a domnului Bimbea Viorel pentru reanalizare plângere prealabilă
împotriva art.3 din HCL nr. 296/2019
f) Plângerea prealabilă a doamnei Muntean Ana prin care solicită revocarea
art.19 din HCL nr. 357/2019
g) Instituția Prefectului – Județul Alba – adresă cu privire la înaintarea către
aceasta a plângerii prealabile a numiților Dudciuc Călin Nicolae și Dudciuc Larisa
Monica
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul ”CONSTRUIRE PLATFORMĂ STOCARE TEMPORARĂ
DEȘEURI MENAJERE SI ÎMPREJMUIRE, AMPLASARE MODUL CONTROL MUNICIPIUL ALBA IULIA”
32. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și
promovarea culturii scrise.
Angela Moldovan: „Începem cu proiectul nr. 31 al ordinii de zi.”
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul ”CONSTRUIRE PLATFORMĂ STOCARE TEMPORARĂ

DEȘEURI MENAJERE SI ÎMPREJMUIRE, AMPLASARE MODUL CONTROL MUNICIPIUL ALBA IULIA”
Se dă cuvântul domnului viceprimar cu atribuţii de primar Paul Voicu care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
Paul Voicu: „Nu cred că mai este străin pentru nimeni, doamnelor şi domnilor,
faptul că acum o săptămână şi jumătate am intrat într-o problemă de criză să îi
spunem, chiar situaţie de urgenţă cu acest serviciu pentru municipiul Alba Iulia
pentru tot ce înseamnă persoane fizice şi juridice şi instituţii din municipiul Alba
Iulia. Avem termen din Comisia de Situaţii de Urgenţă a Prefecturii Alba Iulia 45 de
zile minim, 60 de zile maxim Primăria Alba Iulia să aibă o platformă de transbordare
a gunoiului menajer, pe care ştiţi că am votat în Consiliul local. Noi îl ducem
actualmente pe termen mediu şi scurt, scurt şi mediu la Târgu Jiu. Această situaţie
trebuie rezolvată de către echipa Primăriei şi vot în Consiliul local pentru a aface
investiţia respectivă. Am făcut un proiect pentru această platformă la urgenţă. Am
emis deja certificatul de urbanism. Am luat deja avizul premergător cum îi spune,
etapa de evaluare iniţială de la Mediu şi de la DSP. Am fost în zonă cu toate
instituţiile care au abilităţi de avizare şi pentru distanţe şi pentru tot ce înseamnă
sănătate publică şi Agenţie de Mediu. Am făcut ridicările topo. Avem proiectul. Avem
devizul estimativ şi avem şi o sumă, nişte indicatori pe care trebuie să îi aprobăm azi.
Din aceşti indicatori pe care îi avem, vă spun de la început că devizul pe care îl aveţi
acolo, majoritatea lucrărilor vor fi făcute în regie proprie de către angajaţii Primăriei
şi chiar nu numai de către angajaţii Primăriei cu privire la împrejmuire. Sunt trei
laturi de împrejmuit. Sunt aproximativ 250 de metri liniari. Deja o latură, cea dinspre
laboratorul staţiei de epurare o face societatea Apa CTTA. Încă o latură mare
aproape de 96 de metri, 100 de metri o va face firma căreia îi va fi atribuită această
platformă pentru exploatare. Iar noi mai avem o latură de vreo 62 de metri în care
trebuie să facem acest gard. Toată această împrejmuire va fi făcută la o înălţime
rezonabilă spre 2,5 metri poate chiar 3 sau 4 metri în consolă şi cu plasă pentru a
putea să anihilăm cât mai mult vizual, olfactiv şi hârtii împrăştiate, pungi, tot ce ar
putea să împieteze angajaţii din zona respectivă şi casele particulare din zona
respectivă. Deci, practic vom scoate la selecţia de oferte doar platforma betonată şi
bazinul pe care îl vidanjăm pentru levigat. În rest, toate celelalte construcţii le vom
face noi. V-am spus. Partea de iluminat, casă, poartă, tot, tot, tot. Am schiţat cu echipa
Primăriei şi obligaţiile societăţii comerciale care va exploata această platformă. În
şedinţa extraordinară din 14 februarie vom veni cu toate aceste condiţii să le votaţi
dumneavoastră. Ele sunt următoarele: minim săptămânal, odată pe săptămână
curăţată total, igienizată prin spălare şi cu jet de apă şi cu detergenţi de rigoare,
dezinsecţie şi dezinfecţie. Deci, tot ce înseamnă rozătoare şi insecte să nu se poată
dezvolta în această zonă. Iar pe platforma de transbordare temporară nu mai mult de
24 de ore să fie stocate tot ce înseamnă aceste reziduri care se adună din municipiul
Alba Iulia. Va fi portar acolo cu supraveghere 24 din 24. Firma care va exploata acolo
are obligaţia să îşi angajeze aici paznici, iluminat pe timp de noapte în cele patru
colţuri. Drumul va fi întreţinut lunar de către Primărie, pentru că ştiţi bine că aveţi în
bugetul de anul trecut achiziţia de utilaje. Deci, avem utilajele proprii cu care să le
întreţinem. Nu vor fi probleme de acces în zonă. Iar la înţelegere cu cetăţenii care au

fost azi la Primărie, sunt şi reprezentanţii dânşilor aici, vom monitoriza cu serviciul
de resort din Primărie şi cu Poliţia locală zilnic toată activitatea de acolo. Nu
săptămânal şi nu lunar, încât să fim siguri că toate aceste condiţii pe care tot
dumneavoastră le veţi împune prin proiectul pe care vi-l aducem în 14 febtuarie să
ştim că este făcut la sânge. Mai mult decât atât, în orice loc va fi propus să fie
amplasată această platformă temporară care va fi funcţională, nimeni nu ştie să ne
spună cât, 6 luni, un an, doi ani! Unde am întrebat peste tot, Consiliul Judeţean, Aida
Salubris, la fel ne-au spus acum 2, 3, 4 ani că peste un an, doi, trei ani vom avea
operabil sistemul inteligent şi cu depozitare la Galda. Nici acum nu ştie nimeni să ne
spună care este termenul final. Poate şi a treia procedură de licitaţie pentru operator
la Galda va fi anulată printr-o hotărâre a instanţei de la Curtea de Apel în urma
contestaţiilor celor care vin să se înscrie la licitaţie. Nu ştim lucrurile acestea. Aşa că
nu avem cum să îi păcălim sau să îi minţim pe oamenii din zonă că va fi 3 sau patru
luni. Poate va fi un an de zile sau nouă luni. Şi atunci, am convenit cu toată echipa
Primăriei, cu toate serviciile pe care le avem să mergem înspre acea comunitate dacă
tot îi creăm un mic disconfort, controlat cum vă spuneam, să vedem ce necesităţi, ce
nevoi sunt în zonă încât să revenim şi cu ceva benefic înspre dânşii, nu numai să le
creăm un disconfort acolo, chiar dacă pentru câteva luni. Cred că am găsit o linie de
comunicare cu dânşii chiar dacă azi un pic ne-am bârâit până ne-am pus de acord cu
nişte lucruri. Dar vreau să îi asigur nu politic şi nu administrativ, ci efectiv
prieteneşte că eu voi fi acolo săptămânal împreună cu echipa Primăriei care
răspunde. Platforma va fi liberă la zero, partea de beton, igienizare, dezinfecţie,
dezinsecţie cum vă spuneam, să încercăm ca deranjul să fie minim în această
perioadă. Noi le cerem scuze acelor persoane. Încă odată spun că în orice loc am fi
identificat, la fel s-ar fi întâmplat. Niciunde cei care au de jur împrejur ar fi avut o
reticenţă, ar fi avut probleme de reclamat. Orice amplasament am fi venit cu el să îl
aprobaţi nu era aşa de simplu şi de uşor. Încă odată le mulţumim celor din zonă care
au înţeles, angajaţilor de la APA CTTA care sunt acolo şi îşi desfăşoară activitatea în
aceste condiţii. Şi ei trebuie să ştie că ne preocupă acest lucru şi vom insista şi vom
sta pe această platformă câte luni se va opera acolo. Şi încă nu există nici un termen
cuvânr depozit. Deci, nu există nici un termen depozit acolo. În cel mai scurt timp, tot
ce se aduce vom transporta la depozit la Târgu Jiu. Mai mult decât atât, echipa
Primăriei, fără cuvinte mari şi fără campanie electorală, aici discutăm administrativ,
ne propunem ca în acest an chiar dacă există o situaţie de criză de peste doi ani şi
jumătate, trei ani, îşi doreşte să facă toate eforturile. Nu ştiu dacă şi vom reuşi. Ne-am
întâlnit şi am discutat lucrul acesta ca în 2020 Alba Iulia să fie cel mai curat oraş din
România. Nu numai cu privire la această sincopă şi acest inconvenient cu rezidurile
menajere. Vorbim de spaţii verzi, vorbim despre parcări, drumuri, coşuri de gunoi
care vor fi achiziţionate şi montate în oraş, vorbim despre tot acest ansamblu de să îi
spunem tema oraşului curat. Repet! Nu este nici o campanie, nu este nici o utopie!
Am discutat cu Asociaţia Municipiilor din România. Acolo sunt câteva criterii foarte
concrete pe tematică în care vrei să te înscri. Ştiţi că sunt comisii neutre care
evaluează toate aceste lucruri la nivel de ţară.. Şi spre sfârşitul anului se fac punctaje
şi se vor desemna oraşele care îndeplinesc condiţiile pentru oraşe europene, pentru
curăţenie, pentru verde, pentru mai multe categorii care vor să se înscrie fiecare

oraş, fiecare municipiu reşedinţă de judeţ. Este o provocare şi această rampă pe care
trebuie să o executăm în termen pentru că noi suntem obligaţi să respectăm toată
legislaţia care există în România cu privire la avize, la proceduri de licitaţie, la
autorizări. Nu putem sp o facem aşa hop şi gata că o facem! Suntem obligaţi să facem
acest lucru! Am făcut paşi importanţi într-o săptămână! Noi spunem cu toată echipa
care lucrăm la acest lucru că ne vom ţine de termen şi poate mai repede decât
termenul maxim o vom autoriza. Aveţi aceşti indicatori. Dacă vreţi să vorbiţi pe ei
sau să vorbiţi colateral aveţi tot dreptul!”
Mircea Trifu: „Bună ziua! Eu aş vrea să mă refer la trei aspecte referitoare la
această problemă, la acest proiect. Finalul discursului domnului viceprimar cu
atribuţii de primar Paul Voicu nu face decât să confirme realitatea cruntă că în ultimii
trei-patru ani din punct de vedere al curăţeniei şi al strângerii gunoaielor din
municipiul Alba Iulia a fost o adevărată catastrofă. Cei de la mediu în primul rând ar
trebui să îşi ceară iertare în fiecare zi a vieţii lor faţă de cei din Bărăbanţ! Pentru că
odată domnul Paul Voicu prezentându-ne această adevărată navetă spaţială modernă,
iluminată, cu pază în care zilnic o să fie cineva acolo, chiar şi dânsul spunea, ne arăta
că peste trei ani de zile nimănui nu i-a păsat de ceea ce s-a întâmplat şi se întâmplă în
momentul de faţă la Bărăbanţ, la mai puţin de 100 de metri de locuinţele oamenilor,
aşa cum prevede legea. Şi nu are rost să intru să descriu că mi-a luat mult prea mult
timp. Semnalele, filmele făcute de oameni, solicitările lor pur şi simplu au fost
neluate în seamă şi s-a ajuns până acolo. Aţi văzut şi dumneavoastră pe reţelele de
socializare şi în presă că albia Ampoiului a devenit în fapt groapa de gunoi a
municipiului Alba Iulia. Al doilea aspect la care vreau să mă refer. Şi eu şi colegii
mei au fost sunaţi în cursul zilei de azi. S-a creat o adevărată panică la Partoş. De
diferiţi cetăţeni am fost sunaţi să ne întrebe unde anume în Partoş se va realiza
această groapă, această rampă ultramodernă de gunoi. Întâmplarea face că împreună
cu Bogdan Lazăr am fost şi noi la ecarisaj în urmă cu câteva săptămâni. Şi chiar arată
bine. Asta era o scurtă paranteză. Nu ştiu nici acum şi vreau să vă întreb. Asta era
prima întrebare. Dacă dumneavoastră ştiţi, domnule Paul Voicu, acest ortofotoplan
când este realizat? Din ce an este acest ortofotoplan? Şi vă spun şi de ce!”
Paul Voicu: „Noi ştim că am lucrat pe el săptămâna trecută!”
Mircea Trifu: „Dar de când e fotografiat?”
Paul Voicu: „Că ce imagini a pus colegul meu arhitect ...”
Mircea Trifu: „Dar din ce an este fotografiat? Fiindcă ştiţi care e problema?
Lipsa de informare, atât a oamenilor din Partoş cât şi a noastră vis a vis de problema
aceasta se datorează faptului că, deşi zilnic pe deasupra noastră trec de două ori
câţiva sateliţi din ăştia, care chiar cu asta se ocupă să fotografieze şi să ai actualizat!
Bineînţeles că e destul de scump dacă vrei de ieri! Dar dacă vrei de anul trecut,
găseşti gratis! Dacă vrei de trei lun, găseşti cu 100 de euro! Nu e nici o problemă!
Şi mereu, fie că e vorba de genul acesta de proiecte sau că e vorba de urbanism, ni se
pun în faţă nişte planşe care, sincer nu se văd foarte clar! Şi nici nu ştiu sincer să fiu
unde e depozitul acolo! Cred că cu asta ar fi trebuit începută prezentarea deoarece vă
spun că am fost sunat şi eu şi alţi colegi de oameni din Partoş care sunt panicaţi că nu
ştiu unde şi ce se va întâmpla cu rampa! Acesta este un al doilea aspect! Şi un al
treilea aspect pe care vreau să vi-l prezint este că, da! Evident, că trebuie să votăm

acest proiect măcar după ce vor şti şi oamenii unde e, fiindcă nu există nici o altă
cale de ieşire din acest impas! Oricine ar încerca să politizeze această chestiune nu
face decât să cadă în ridicol! Pentru că oraşul se află în situaţia aasta din cauza mai
multor factori! Nu neapărat datorită conducerii Primăriei cât datorită problemelor
legate de administrarea celor de la Consiliul Judeţean care nu au fost capabili, din
păcate, în termenii prevăzuţi să realizeze funcţionarea acestei gropi de gunoi de la
Galda! Nu cred că are cineva din Primărie vreo vină că nu s-a întâmplat lucrul acesta,
că nu avem nici o responsabilitate pe treaba aceasta! Şi atunci, trebuie asumată cu
maxim de răspundere şi de maturitate o astfel de problemă! Mulţumesc!”
Bumbu Nicolae: „Eu vroiam doar să fac o precizare la ceea ce a adus în
evidenţă colegul meu Mircea Trifu! Cred că ar fi trebuit o dezbatere publică făcută cu
cetăţenii de la Partoş să vedem care sunt şi părerile lor. Da? Ei ce părere au despre
actuala platformă care se va construi acolo?”
Intră în sala de şedinţă domnul consilier Popescu Antoniu Emil.
Paul Voicu: „Vă răspund că nu avem termenele legale ca să ne încadrăm în
decizia luată în Comitetul de Urgenţă de la Prefectură! Sunt minim 45 de zile,
maxim 60 de zile să o şi executăm! Ori dacă noi făceam o procedură de consultare
publică de 30 de zile şi după 30 de zile să venim în şedinţă de consiliu, după care să
dăm drumul la investiţie, la licitaţie şi la execuţie, ajungeam la minim 90 de zile. Şi
nu ne încadrăm sub nici o formă aici! Condiţie pusă în Comisia pentru Situaţii de
Urgenţă! Tocmai din acest motiv noi ne-am deplasat la faţa locului cu Garda de
Mediu, cu Agenţia de Mediu, cu DSP, cu topografi, cu toate instituţiile implicate, încă
din start dânşii să ne spună după normative şi după legile cu care ne dau avizele, ce se
respectă şi unde putem să îl amplasăm! Am discutat pe teren efectiv şi cum
amplasăm acolo! Adică, o punem perpendicular? Cum o punem în zona respectivă?
Iar cu privire la cetăţenii care sunt acolo şi la disconfortul pe care îl creăm cu
această investiţie v-am spus toate lucrurile cu care vom veni în şedinţa de consiliu din
14 februarie. Şi prin hotărâre, noi le vom impune operatorului să le respecte! Igienă,
curăţenie, cantităţi controlate! Nu mai mult de 24 de ore gunoiul dus de acolo, drumul
întreţinut în foarte bună stare! Avem utilaje cu care ne obligăm că le vom şi face, nu
numai că spunem această problemă! Şi săptămânal deplasări în zonă ca să vedem ce
alte probleme mai au! Şi dacă le-am creat acest micdisconfort, să vedem ce alte
probleme mai au acolo să le putem soluţiona!”
Bumbu Nicolae: „Mai vreau să fac o altă întrebare. Dacă cei de la Târgu Jiu nu
vor în weekend să primească cantităţile de gunoi duse de la Alba Iulia?”
Paul Voicu: „În ziua respectivă nu ridicăm gunoiul iar pentru platformele
suprasolicitate şi unde va fi gunoi mai mult decât poate să stea în tomberon până a
doua zi, ele vor fi ridicate de la asociaţiile de proprietari şi vor fi stocate pentru 12
sau 14 ore de când le ridică de noaptea până luni dimineaţa. Luni ca să putem să le
transportăm. Deci, sută la sută nu va sta gunoiul mai mult de 24 de ore pe
platformă!”
Mircea Trifu: „ Dacă îl duce vinerea?”
Paul Voicu: „O singură zi pe săptămână nu lucrează! Nu tot weekend-ul! Nu

lucrează vineri, sâmbătă, duminică! Ştiu că Târgu Jiul nu lucrează duminica! Şi
atunci, duminica dacă vor lua gunoiul, duminică noaptea, nu îl duce duminică pe zi ci
îl duce luni dimineaţa!”
Mircea Trifu: „Ca să aibă timp să îl răscolească!”
Paul Voicu: „Nu! Ca să nu fie mai mult de 24 de ore! Acolo e împrejmuit!”
Mircea Trifu: „Din cartiere zic!”
Sandu Cornel Stelian: „Din cartiere se ridică în fiecare zi!”
Mircea Trifu: „Şi unde îl duce?”
Paul Voicu: „Îl ridică duminica şi ţin gunoaiele în maşinişe astea mici care îl
transportă. Şi îl depozităm luni dimineaţa când îl şi cărăm!”
Mircea Trifu: „Am înţeles!”
Paul Voicu: „Tot în 14 februarie, tot dumneavoastră veţi decide ce se întâmplă
cu comunităţile locale, cu primăriile din jurul nostru care au contract cu aceeaşi
firmă şi care până acum, de cinci ani depozitau pentru 24 de ore tot la Bărăbanţ!
Transbordau acolo! Sunt primării care ridică o zi pe săptămână. De exemplu
Ciugudul! Şi veţi hotărî tot dumneavoastră cu ce preţ pe metru cub primim aici
pentru transbordare! Pentru că toată investiţia e făcută pe banii UAT Alba Iulia!
Deci, nu putem să dăm această aprobare aşa simplu printr-o discuţie a primarului!
Venim în Consiliul local şi hotărâm împreună!”
Mircea Trifu: „Nu ştium să le spunem oamenilor unde e! Că te sună şi nu şti ce
să le spui!”
Paul Voicu: „Mircea! Aici este adăpostul pentru câini!”
Mircea Trifu: „Nu toată lumea ştie unde este adăpostul!”
Paul Voicu: „Asta e strada Rogozului! Sus scrie mare staţie de epuare! Terenul
Primăriei este împrejmuit cu plăci de beton! Cei care sunt în zonă vă pot spuen până
aici aşa! Chiar lângă staţia de epurare! Şi în spate este adăpostul de câini! Şi exact în
spate am discutat cum amplasăm! În funcţie şi de laboratorul care este cu roz acolo
al staţiei de epurare şi de distanţele conform DSP care trebuie să fie mai mari de 200
de metri faţă de orice clădire! Şi s-a măsurat topografic de jur împrejur să nu fie o
distanţă mai mică pentru că nu depozităm unde trebuie să fie 500! Noi l-am amplasat
pe teren cu toţi factorii de răspundere! A fost doamna Văcaru de la DSP, a fost de la
Mediu doamna Marioara Popescu, cu topografi şi colegii din Primărie! Că altfel nu
luăm avizele!”
Domnul din public: „Pot să fac o precizare? Eu locuiesc în zonă. Am o casă
chiar lângă staţia de epurare. Şi am înţeles că pe partea mea betonul o să fie de 1,5
metri înălţime. Doresc pe partea mea să facă un zid mai înalt să nu mă afecteze!”
Paul Voicu: „Doriţi ca zidul pe partea dumneavoastră să fie mai înalt? De patru
metri? Venim în zonă şi vedem unde aveţi locuinţa şi înălţăm gardul!”
Domnul din public: „Mi se pare 1,5 metri destul de puţin! Şi vreau să mai
adaug încă ceva. Dorim să fie scris exact dacă aţi promis că se va spăla odată pe
săptămână! Aşa să fie! Să curăţaţi odată pe săptămână! Aşa să se întâmple!”
Paul Voicu: „Aceste lucruri pe care vi le-am spus vor veni în faţa consiliului
local în 14 februarie şi condiţiile vor fi prinse într-o hotărâre! Cu regulamentul de
funcţionare din zonă! Drumul îl vom face săptămânal fără probleme, că avem
utilajele noastre!”

Bumbu Nicolae: „Eu sper ca cei de la Polaris să nu vină cu un alt proiect prin
care să ne mărească din nou preţul gunoiului!”
Paul Voicu: „Nu au nici un motiv!”
Bunea Ioan Iulian: „Citeam pe un ziar local „scandalul deşeurilor din Alaba
Iulia”. Locuitorul din Partoş ameninţă cu blocarea drumului dacă Primăria va
amenaja platforma temporară acolo. În primul rând, ce regim are drumul de acolo?
Şi în al doilea rând, locuitorii sunt întrebaţi? Până acum a luat cuvântul doar un
locuitor.”
Paul Voicu: „Cetăţenii din zonă ştiau despre amplasament! Dar nu ştiau despre
toate regulile impuse de noi şi de faptul că nu va fi depozitat ci doar transbordat! Va
sta maxim 24 de ore!”
Mircea Trifu: „Drumul e public?”
Paul Voicu: „Da! Este public!”
Domnul din public: „Acolo se intră cu utilaje! Se va distruge!”
Mircea Trifu: „În ceea ce priveşte informarea tuturor oamenilor din Partoş, fac
un apel la dumneavoastră aşa cum zicea şi Niculiţă! Faceţi o informare să înţeleagă
lumea unde e! A sunat lumea din Partoş panicată!”
Paul Voicu: „Colegii mei au dat un comunicat în presă!” Facem un comunicat
de presă şi ceea ce am hotărât noi, în presă!”
Vasile Crişan: „Citesc din raportul de specialitate! Şi văd că e semnat de
domnul viceprimar cu atribuţii de primar Paul Voicu! Pe latura lungă a platformei se
va amenaja elevaţia, adică punte din beton de 1,5 metri înălţime pentru facilitarea
încărcării deşeurilor în auto. Păi, dacă dumneavoastră în raportul de specialitate aţi
scris 1,5 metri, acum venim şi spunem nu 1,5 ci 3 metri! Ba faceţi trei garduri!
Scrieţi clar!”
Paul Voicu: „Nu aţi înţeles!”
Vasile Crişan: „Eu niciodată nu înţeleg nimic!”
Mircea Trifu: „Nici nu avea cum să înţeleagă dacă acum a venit proiectul! E
firesc să nu înţelegem! Că acum ne-aţi adus proiectul!”
Paul Voicu: „Dumneavoastră mă certaţi întotdeauna!”
Mircea Trifu: „Dar pe domnul de ce nu la-ţi pus la punct?”
Paul Voicu: „Îl punem imediat!”
Vasile Crişan: „Era bine scris!” Vântul zice, vorba duce!”
Moldovan Angela: „Trecem la vot! Supun la vot proiectul de hotărâre! Cine
este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin Marcel, Lazăr Ioan
Bogdan, Lupea Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol
Dorin Iustin, Popa Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu
Cornel Stelian, Trifu Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 2/2020
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local al

Municipiului Alba Iulia privind evaluarea performanţelor profesionale individuale
pentru anul 2019, ale Secretarului General al Municipiului Alba Iulia
Se da cuvântul doamnei Andreea Man – şef Serviciu resurse umane administrativ care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Andreea Man: „În luna ianuarie, comisiile de specialitate au acordat calificativul
domnului secretar propunând astfel domnului Primar o notă finală.”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin Marcel, Lazăr Ioan
Bogdan, Lupea Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol
Dorin Iustin, Popa Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu
Cornel Stelian, Trifu Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea 3/2020
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 184/2016 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia
Se da cuvântul domnului Pleşa Gabriel - viceprimar care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate
Pleşa Gabriel: „Dacă îmi permiteţi. A plecat domnul Ignat şi făcea parte din
comisia de atribuire a locuinţelor ANL. A rămas domnul Bunea şi eu. Şi am o propunere.
Pe domnul Lupea Gabriel.”
Mircea Trifu: „Pot să mă autopropun? Vreau să fac o mică observaţie! Că nu o să
mă autopropun! În numele mai multor cetăţeni! Atunci când intră oamenii pe site-ul
Primăriei, povestea asta este atât de importantă cu ANL-ul că în fond ne pleacă tinerii
din ţară în străinătate! Şi atunci, rugămintea mea este ca prioritate pe site, să faceţi
cumva unde trebuie să faci o adevărată arheologie cum zicea domnul Barbu să cauţi
treaba asta, să pâlpâie când deschizi „ANL pentru tineri”. Să fie cu roşu acolo ca să ştie
tinerii! Când e vorba de ANL, nu găseşti! Vă rog frumos să faceţi lucrul acesta!”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre
cu propunerea făcută de domnul viceprimar Pleşa Gabriel. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerea a fost votat cu 20 voturi pentru
Andronescu Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru,
Costinaș Marius Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin Marcel,
Lazăr Ioan Bogdan, Lupea Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa
Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius
Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea 4/2020
3. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

Se da cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcţia venituri care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Călin Badiu: „Este vorba de un număr de 17 persoane dintre care 15 juridice,
două fizice care au solicitat scutirea de impozite datorate municipiului Alba Iulia pentru
clădirile şi terenurile pe care le deţin în proprietate sau în folosinţă. Sunt societăţi
comerciale care promovează drepturi ale persoanelor cu handicap sau persoane cu
diferite probleme, persoane vârstnice, grădiniţe de copii. Sunt mai multe probleme
sociale. Conform legii, aceştia pot beneficia de scutirea acordată de Consiliul local cu
condiţia ca aceasta să fie aprobată în Consiliul local. Sunt îndeplinite toate procedurile
necesare pentru a fi acordate.
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bucur Dumitru, Costinaș Marius Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius
Viorel, Hașa Cătălin Marcel, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea Ioan Gabriel, Moldovan
Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa Pavel, Popescu Emil
Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Tudorașcu Raul Sebastian, 1
abținere Bunea Ioan Iulian și 2 voturi împotrivă Bumbu Nicolae, Trifu Marian
Mircea.”
S-a adoptat Hotărârea 5/2020
4. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice
Se da cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcţia venituri care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Călin Badiu: „Este vorba despre o persoană Laszlo Maria care din vina dânsei nu
a avut operate toate modificările şi adevăratul grad de folocinţă al unor ateliere aflate în
Alba Iulia pe strada Tudor Vladimirescu. Ca urmare al unui control fiscal la momentul
în care ea dorea să îşi facă o succesiune, s-a constatat că aceste ateliere nu au fost
declarate la Direcţia venituri. A fost depusă situaţia conform actelor prezentate. Ca
urmare, a rezultat un debit de 8600 şi ceva de lei dintre care 1945 majorări. Conform
HCL 139/2015 a achitat debitul principal şi a solicitat scutirea pentru majorări de
întârziere aferente. Şi a făcut lucrare topografică pentru clarificarea situaţiei şi în cartea
funciară.”
Vasile Crişan: „Am solicitat ieri în comisia de buget să ne prezinte azi dacă întradevăr a efectuat.”
Călin Badiu: „Da. V-am zis şi afară dar nu aţi fost atent. Am adeverinţa eliberată.
Să v-o prezint?”
Vasile Crişan: „Dacă am solicitat, înseamnă că vrem să o vedem!”
Călin Badiu: „Uitaţi aici! Conform legii este în regulă.”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin Marcel, Lazăr Ioan

Bogdan, Lupea Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol
Dorin Iustin, Popa Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu
Cornel Stelian, Trifu Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea 6/2020
5. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice
Se da cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcţia venituri care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Călin Badiu: „Este relativ aceeaşi problemă cu care din păcate ne confruntăm
zilnic. Este vorba de domnul Plugar Nicolae care a avut declarate la impozite şi taxe
locale. Aceste declaraţii sunt dinainte de 2000. Aşa au fost preluate. În urma unui control
fiscal s-a constatat faptul că acesta a avut declarat la impozit teren agricol, el fiind
intravilan. Ca urmare, s-a impus la intravilan pe ultimii cinci ani, aşa cum prevede codul
fiscal. A rezultat o sumă de 1658 plus 700 de lei majorări. A achitat debitul principal şi a
solicitat scutire de majorări de întârzieri aferente.
În instanţă, singurul proces pe care l-am pierdut ... ni s-au imputat majorări de
întârziere deoarece şi noi Primărie, Municipiul a lăsat în delucrare aceste lucrări. Nu ni
s-a dat câştig de cauză în totalitate.”
Vasile Crişan: „Din ceea ce spune domnul Badiu, se adevereşte încă odată că
instanţa dă câştig de cauză celui nevinovat şi îl obligă pe cel vinovat să plătească.
Înseamnă că cineva nu îşi face datoria cum trebuie. Şi atunci sunt de acord ca înlesnirea
să se recupereze de la cei care sunt de vină. Cineva, undeva nu şi-a făcut treaba.
Mulţumesc.”
Călin Badiu: „Aceste probleme vin din urmă. V-am spus şi la şedinţa de comisie.”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin Marcel, Lazăr Ioan
Bogdan, Lupea Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol
Dorin Iustin, Popa Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu
Cornel Stelian, Tudorașcu Raul Sebastian și 1 abținere Trifu Marian Mircea.”
S-a adoptat Hotărârea 7/2020
Domnul consilier Vasile Crişan nu participă la vot.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei contractări unei finanțări
rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local
Se da cuvântul doamnei Maria Seeman – manager public care prezintă proiectul
de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Maria Seeman: „Propun luarea în dezbatere şi aprobarea acestei hotărâri care
vizează operaţiunea contractării unei finanţări rambursabile, un credit în valoare de 50

milioane de lei care să vină în sprijinul implementării proiectelor cu finanţare europeană,
ale căror contracte de finanţare sunt deja semnate şi sunt în implementare. Obţinerea
autorizaţiei din partea comisiei de autorizare presupune să avem contractele încheiate.
De aceea, în lista proiectelor pe care le aveţi la hotărâre, prevede un nu,ăr de proiecte
după cum aţi putut vedea. Şi vreau să menţionez faptul că această sumă de 50 milioane
de lei este o sumă pe care nu trebuie să o cheltuim în totalitate. O vom folosi pentru
asigurarea cash flow-ului proiectelor în implementare, pentru a asigura cofinanţarea
şi cheltuielile neeligibile. Iar dacă vom avea capacitatea de finanţare şi o rambursăm
mai repede, nu se vor prelua comisioane de plată anticipată. Vă reamintesc că în
ultimii ani au fost aprobate hotărâri privind emisiunile de obligaţiuni municipale în
valoare de 100 milioane de lei. Şi revenim prin această hotărâre la acele hotărâri
deoarece se consideră mult mai eficientă accesarea acestui credit, având în vedere că
vom plăti dobânzi efectiv pe sumele atrase.”
Lazăr Bogdan: „Ştiu povestea!”
Mircea Trifu: „Am avut în discuţie în comisia juridică acest proiect. În primul
rând eu vreau să vă spun că niciodată nu mi-au plăcut politicile socialiste, dar mai
ales când sunt făcute de riverani! Proiect mai sopcialist ca acesta eu nu am văzut!
Fiindcă nici unul dintre obiectivele pe care dumneavoastră le vedeţi aici în proiect nu
e producător de venituri pentru Primăria Alba Iulia. Adică, practic noi luăm nişte bani
împrumut ca să le finanţăm nişte chestiuni foarte utile cetăţenilor dar care în final nu
produc venituri! Respectiv utilarea blocurilor, a M-urilor, a MV-urilor şi altor blocuri
din oraşul nostru cu polistiren! Adică, celebra izolaţie termică ce se practică,
conservarea şi restaurarea, valorificarea ansamblului Palatul Principiilor din Alba
Iulia! Celebrul palat care din nou nu văd să aducă vreun venit către Primărie!
Dimpotrivă nişte costuri uriaşe! Ba îl consider o viitoare adevărată casă a poporului
pentru Alba Iulia! Reconversie şanţ exterior latura de nord a cetăţii, extindere,
reabilitare şi modernizare infrastructură serviciul social – Centrul de zi! Şi creşterea
eficienţei energetice, mă rog este pe celălalt bloc! Mă rog! Toate cinci! Mai sunt încă
două! Ba unul dintre ele ... achiziţie mijloace de transport ... Nu! Nici acesta cu
creşterea eficienţei energetice a clădirilor! Ce vreau să spun cu traba asta? Că noi
luăm din acelaşi buzunar! Că practic, banii aceştia îi luăm împrumut ca să facem
orice alt lucru din bugetul pe care dumneavoastră o să îl aprobaţi în curând, fiindcă
până la urmă de asta îi luăm că nu avem! Pentru că dacă banii aceştia i-am fi avut, îi
luam să facem drumuri, să refacem alte obiective care pot aduce venituri oraşului!
Pentru mine e tot una! În fine! Că banii aceştia nu s-au luat prin acele obligaţiuni,
care aşa cum ne-a explicat doamna Teofila, s-au negociat undeva la 6,3% şi era mult
prea mare dobânda! Acesta fiind singurul motiv pentru care s-a ajuns la opţiunea
pentru acest credit socotit undeva la 4%! Şi chiar dacă el ni s-a spus că nu va fi 4%,
vă asigur că va fi mai mult de 4%! Că, chiar am văzut azi banii cu care se împrumută
România spre deosebire de alte ţări! Deoarece din punctul meu de vedere suntem
puşi în situaţia faptului de a vota, aşa cum nu odată ni se întâmplă, pentru că nu avem
ce face! Chiar doamna ne-a atras atenţia ca să avem grijă că noi am votat deja aceste
hotărâri, că lucrurile astea nu se vor întâmpla dacă nu o să votăm! Deci, noi cumva
doar consemnăm fără vrerea noastră acest credit de 50 milioane de lei! Nu putem să
votăm împotrivă! Că ce o să zică oamenii din M-uri? Trei milioane! Că votăm

împotrivă să punem polistieren sau pe MV-uri! Acesta este modul de lucru fără o
lipsă de transparenţă în care se lucrează! Am ajuns în situaţia asta! Luăm banii, acest
împrumut şi aşa cum o să vedeţi în buget, obiective care sp aducă venituri pentru
Alba Iulia cam puţine! Şi atunci, ce o să facem pe viitor? Cum o să susţinem în
primul rând dobânzile din acest credit şi altele, şi toate cheltuielile care sunt în
creştere pentru municipiul nostru? Asta este întrebarea la care aş avrea să răspundă
atât domnul Paul Voicu cât şi domnul Pleşa Gabriel! Că oricât ne ascundem, suntem
în campanie electorală, că oricât ne facem că nu ne putem minţi! Că peste trei luni o
să votăm un primar şi vreau şi eu să ştiu ca cetăţean care este viziunea
dumneavoastră? Pentru dumneavoastră, domnul Pleşa, am citit în ziar că vreţi să
candidaţi la Primărie! Domnul Paul Voicu nu ştiu dacă vrea! Dar este primar de
facto! Eu vreau să ştiu ca cetăţean unde ne ducem cu oraşul? Vreau să ştiu unde o să
ajungem! Că fără asta, degeaba votăm să luăm împrumut! Fiţi responsabili faţă de
cetăţeni! Votez să iau 50 milioane de lei dar vreau să ştiu unde mergem!”
Paul Voicu: „Nu îl întrebaţi pe domnul Pleşa că deocamdată m-aţi votat pe
mine să fiu ordonator de credite! Că îi convine cuiva, că nu îi convine, legea spune că
ordonatorul de credite vine în şedinţă de consiliu cu proiecte de investiţii şi cu
bugetul local! Iar eu o să vă răspund azi, chiar dacă o să vă supăraţi pe mine,
administrativ şi cu tot ce s-a făcut în urmă cu 2 – 3 ani, că nu am inventat noi acum
într-o secundă echipa asta fantastică, chioar dacă suntem competititvi! Din punctul
meu de vedere nu suntem competititvi! Eu nici nu am anunţat că voi candida de
primar pentru 2020! Aştept să termine şi Bucureştiul şi Alba Iulia, dacă tot vorbiţi
politic, şi partidul cu toate sondajele, vreo 2 – 3 care se vor face! Şi la fel ca la PSD!
Vedem care va fi candidatul de primar din partea partidului. Eu nu pot să mă laud pe
mine însumi, să spun cât de mare primar sunt eu şi cât sunt de extraordinar şi mă dau
eu mare primar! Dacă partidul mă va propune şi voi avea o echipă serioasă în spatele
meu să mă susţină şi mergem frumos cu proiecte pe durată medie şi scurtă pentru
Alba Iulia, cum am făcut de fiecare dată în campanie! Şi cu asta închei paranteza! Şi
am susţinerea totală din partea cetăţenilor cu un sondaj de opinie şi a echipei de la
partid şi vin şi spun: eşti candidatul nostru pentru primărie, atunci mă voi înscrie! Cu
privire la ceea ce m-aţi întrebat dumneavoastră pentru credit, odată propunem
anularea acelui credit care deja a fost licitat, contractat dar nu s-a dat ordin de
începere! Eu dacă nu duceam la îndeplinire, repet a zecea oară hotărârea, făceam
abuz în serviciu! Eu nu mă pot opune la ce hotărâţi dumneavoastră! Faceţi diferenţa!
Nu că vreau eu să iau credit sau să nu iau! Acela a fost hotărât cred că în urmă cu un
an sau doi! Aţi hotărât în consiliul local! Majoritatea! Este hotărâre! Noi azi venim
să vă spunem că nu mai luăm acel împrumut de 100 de milioane care se numea
obligaţiuni centenar! Preţul la care s-a ajuns în urma licitaţiei, numai costul pentru
primele sume trase era de un milion 500 de mii plus dobânzile, plus alte lucruri! Plus
că în momentul când faci pe obligaţiuni, îţi intră în cont 100 de milioane brut, stai cu
ei acolo, un an de zile erau acolo, facilităţi după care plăteşti deja dobânzi! Această
linie de credit care toţi care sunteţi în domeniul privat ştiţi că aţi lucrat cu ele, sunt
enorm de benefice şi de flexibile! Noi avem pragul superior de 50 de milioane! Dar
noi vom trage lunar în funcţie de situaţiile de lucrări pe fiecare proiect! Dacă vin 2, 3,
7 milioane, atât tragem! Iar după, facem scrisorile în ramburs, în 2 – 3 luni ne vin

banii li achităm aceşti bani! Deci, plătim dobânzi peste o lună, două, trei! Mai mult
decât atât, ca şi termene am pus acoperitor, că pe acel cu anveloparea, cum spunea
domnul Trifu avem cinci ani în care asociaţiile de proprietari trebuie să vină înspre
bugetul local iar noi trebuie să asigurăm sumele că avem termene de şase luni pentru
execuţia acestor imobile! Deci, este cel mai benefic şi nu l-am inventat noi ci avem
un parteneriat cu o firmă de consultanţă pentru probleme financiare. Avem un
partener specialist în consultanţă financiară! Dacă vreţi votaţi sau nu, facem sau nu
facem aceste proiecte pentru cetăţeni!”
Mircea Trifu: „O singură observaţie! Nu vreau să intru în polemică cu domnul
Paul Voicu! Dar nici să amesetcăm aşa chestiunile! Dânsul invocă şi vorbeşte de acel
ramburs! Aşa cum am spus şi în comisia juridică, 70% din suma aceasta, după cum
puteţi să vedeţi 15 milioane plus 18, adică 70% sunt pentru anveloparea blocurilor!
Din care 40% îi suportăm noi Primăria! Adică, nu există zona aia ramburs! Nu
învârtim banii ...”
Paul Voicu: „Ba da! Din cei 40%, 20% asociaţiile le dau înapoi în cinci ani!”
Mircea Trifu: „Doi la mână! Nu puneţi în gura mea lucruri pe care nu le-am
spus! Reţele de apă, canal şi drumuri, probabil aici în Primărie nu se înţelege de vreo
10 ani! Sunt aducătoare de venit, domnule Paul Voicu! E vorba de infrastructură
care indirect dezvoltând economia aduce venit! Probabil că de asta nu s-a dezvoltat
zona economică pe centură că s-a considerat că şi acelea sunt cheltuieli! Mă iertaţi!
Domnul Damian a înţeles la Ciugud că poate să facă infrastructură şi să aducă
venituri! Dacă nu s-a înţeles în primărie, nu e vina mea! Infrastructura e una, reţele
de apă sunt altceva, canalizarea, reţele de drumuri, reţele de gaz!” Astea aduc bani
pentru primărie pe termen lung!Eu mă refeream la faptul că lucrurile astea şi trebuie
şi dumneavoastră să recunoaşteţi, aduc bani!”
Paul Voicu: „E opinia dumneavoastră!”
Lazăr Bogdan: „La obiectivul nr. 7 cu achiziţie mijloace de transport. E
adevărat că e TVA? Şi am înţeles că îi recuperăm? Şi cum îi primeşte Primăria?”
Paul Voicu: „Direct!”
Maria Seeman: „Dacă vă aduceţi aminte când am aprobat proiectul a fost
nevoiţi să trecem acea cheltuială de TVA neeligibilă. Şi a fost votul în unanimitate
tocmai că am prezentat acel mecanism de recuperare a TVA-ului direct de la
Autoritatea de management prinm acea adresă pe care v-am făcut-o cunoscută.
Integral.”
Lazăr Bogdan: „Şi fiind vorba de o sumă de 7 milioane, de ce din împrumut?
De ce prin credit? Nu am găsit alte fonduri?”
Paul Voicu: „E o sumă destul de mare!”
Maria Seeman: „Să nu blocăm alte investiţii!”
Vasile Crişan: „Datorită faptului că în lista de obiective propuse pentru a fi
susţinute la punctul 5 sunt implicat direct, mă abţin de la vot.”
Pleşa Gabriel: „Şi eu!”
Mircea Trifu: „Domnul secretar! Clarificaţi puţin chestia asta!”
Paul Voicu: „Nu aveţi nici o incompatibilitate, nici o chestiune patrimonială!”
Mircea Trifu: „Aş vrea să ne faceţi o clarificare, domnul secretar!”
Marcel Jeler: „Chestiunile astea se referă la altceva!”

Pleşa Gabriel: „Toate aceste proiecte sunt pe POR. Sunt rodul muncii unui
colectiv care a încercat să profite de orice euro venit de la Uniunea Europeană. Eu vă
spun că indirect creează profit. Vă dau exemplu creşterea eficienţei energetice la
clădirile de învăţământ.Vezi Liceul de Arte.”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bucur Dumitru, Costinaș Marius Adrian, Domuța
Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lupea Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa
Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius
Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian și 2 abțineri
Bunea Ioan Iulian, Lazăr Ioan Bogdan.”
S-a adoptat Hotărârea 8/2020
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 45/2018 cu
privire la modificarea Statului de funcții al Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia,
precum și stabilirea nivelului salariilor lunare pentru această categorie de personal în
contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii în totalitate la salariați conform
OUG nr.79/2017 privind modificarea Codului fiscal
Se da cuvântul domnului Onişor Florin – director Club Sportiv Municipal care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Sandu Cornel şi Haşa Cătălin.
Onişor Florin: „Având în vedere prevederile HG nr. 935/2019 şi ale HCL 45/2018
se impune modificarea anexei 2 la hotărâre prin alinierea acestor salarii de bază la
salariul minim prevăzut prin această hotărâre de guvern.”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea Ioan Gabriel,
Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa Pavel,
Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Trifu Marian Mircea, Tudorașcu
Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea 9/2020
Revine în sala de şedinţă domnul consilier Haşa Cătălin.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a
contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul
pentru persoane vârstnice Alba Iulia și/sau a susținătorilor legali ai acestora pentru anul

2020
Se da cuvântul doamnei Adina Gădălean – director executiv Căminul pentru
persoane vârstnice Alba Iulia care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de
specialitate
Adina Gădălean: „Potrivit legii nr. 17/2000, anual consiliile locale stabilesc costul
lunar de întreţinere şi contribuţia lunară de întreţinere a persoanelor beneficiare de
servicii sociale şi a susţinătorilor legali în cazul în care aceştia au venituri.”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Trifu Marian Mircea,
Tudorașcu Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea 10/2020
9. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în proiectul
”Sănătate pentru toți2/Salute per Tutti2”
Se da cuvântul doamnei Maria Seeman – manager public care prezintă proiectul
de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Maria Seeman: „Este un proiect pe care îl cunoaşteţi deja şi care a fost
implementat anul trecut. Este un proiect finanţat de Intesa San Paolo Bank. Beneficiarii
direcţi ai acestui proiect sunt copii beneficiari ai Centrului Maria Beatrice şi ai Centrului
de Consiliere Sfânta Maria. Bugetul total esrte 70989 euro iar contribuţia municipiului
este de 4185 euro la această sumă. Numărul total de copii beneficiari este de 345.”
Mircea Trifu: „Staţi puţin că poate nu înţeleg! La art. 2 scrie: se aprobă alocarea
sumei de 754 mii de lei din bugetul local pe 2020!”
Maria seeman: „Am zis în euro valoarea aici.”
Mircea Trifu: „754 mii de lei sunt vreo 150 mii de euro! Şi dumneavoastră aţi zis
5000!”
Maria Seeman: „Valoarea totală este de 70989 euro.”
Mircea Trifu: „Este vorba de Micul Prinţ, nu?”
Maria Seeman: „Nu! Suntem la proiectul 9.”
Mircea Trifu: „Am înţeles! Am greşit!”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Tudorașcu Raul Sebastian și
1 abținere Trifu Marian Mircea.”

S-a adoptat Hotărârea 11/2020
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între
Municipiul Alba Iulia și Asociația “Micul Prinț” Alba Iulia si a contribuției aferente
anului 2020
Crina Dumitrescu: „Printr-o solicitare a Asociaţiei Micul Prinţ de încheiere a unui
nou acord de colaborare pentru susţinerea financiară a celor 30 de îngrijitoare, 26,5
norme pentru 2020, vă propun susţinerea acestui demers prin bugetul local din acest an
în valoare de 754952 mii lei. Aveţi materialul. Dacă aveţi întrebări?”
Mircea Trifu: „Am nişte întrebări. Revin pe această sumă de 754 mii de lei. O să
am un amendament să fie doar 500 mii lei. Şi aduc şi unele justificări. M-am uita puţin
pe bugetul propus de dumneavoastră. Nu vreau să reiau obsesia asta a mea cu reţelele
de apă, gaz, curent, canal. Dar nu pot să nu observ că în ultimii ani pentru întreţinerea
drumurilor, adică a celor 150 km de străzi suma a fost mereu undeva sensibil mai mică
decât aceasta. Deci, mi se pare o sumă ... în condiţiile în care am analizat propunerea
noastră de buget mult prea mare şi ţin să fie redusă la 500 de mii!”
Crina Dumitrescu: „Dacă îmi permiteţi să vin cu contraargumente. Această sumă
este detaliată printr-o scrisoare pe care am primit-o la sediul instituţiei. Dacă mai ţineţi
minte, pentru exerciţiul financiar anterior am aprobat o sumă de până la 500 de mii pe
care ulterior am tot crescut-o ca urmare a faptului că între timp au mai intervenit
modificări cu privire la salarizare şi obligativitatea de creştere a salariilor în învăţământ
a personalului nedidactic şi pentru că aceste grădiniţe nu au posibilitatea financiară de aşi întreţine, să îşi desfăşoare această activitate, de altfel de a avea grijă de copiii din
grădiniţe. Atunci, Consiliul local şi-a preluat această sarcină. De fapt, din 2016 până în
2020. Ce pot să spun că eventual la proiect se poate spune până la 754952, exact aşa
cum am mers şi pe celelalte.”
Revine în sala de şedinţă domnul consilier Sandu Cornel Stelian.
Lazăr Bogdan: „Eu cum sunt în majoritatea consiliilor de administraţie de la
grădiniţe, ei întotdeauna erau îngrijoraţi dacă le ajung banii. Întrebarea mea. Banii pe
care dorim să îi alocăm, e cât au cerut dânşii?”
Crina Dumitrescu: „Da.”
Lazăr Bogdan: „Atunci, m-am liniştit!”
Paul Voicu: „Vreau să îl provoc pe domnul Sandu să ne spună dacă cu privire la
normele per elev şi calculele prin care am ajuns la aceste sume în acest an putem discuta
dacă ne permiteţi la dumneavoastră într-o întrevedere cu colegii mei să vedem ce putem
face pe aceste norme la câteva grădiniţe ca să găsim o soluţie.”
Sandu Cornel Stelian: „De ce se finanţează aceste norme de la Consiliul local?
Ministerul Educaţiei finanţează în judeţul Alba undeva la aproximativ 5000 de norme.
Din cele 5000 de norme, cele mai multe sunt didactice, profesori de la clasă, educatori,
învăţători la care nu se poate umbla că trebuie să intre la clasa aia. Şi aici sunt undeva
3700 sau ceva de genul. Nu ştiu exact. Restul de 3700 sunt cu personal nedidactioc sau
didactic auxiliar în tot judeţul. Pe minister nu îl interesează 1300 de norme, ce face
inspectoratul, ce face sau cum îi împarte între şcoli. Poţi fi toţi paznici sau femei de

servici, bucătari sau şoferi de microbuz, fochist. Orice. Dar condiţie de încadrare în acest
număr total de norme pe care îl alocă ministerul. În acelaşi timp există şi nişte normative
care reglementează în funcţie de numărul de grupe, de prelungiri, de neprelungiri, de
suprafaţa clădirii, de numărul de personal nedidactic. Dacă s-ar umbla după acele
normative, numărul de personal nedidactic ar trebui să fie cel puţin dublu. Întotdeauna
se face un compromis între normative şi necesităţile şcolilor. Eu mi-am propus să am o
întâlnire cu toţi directorii unităţilor de învăţământ. Ultima discuţie pe această temă a fost
undeva în 2007. Să presupunem că avem acolo un internat. Şi e posibil să fie normat un
post de pedagog. Să nu îl mai aibă ocupat dar să figureze în schemă. Şi o să ne întâlnim
c fiecare dintre cei 100 de directori să spună ăsta îl am, ăsta nu îl am! În concluzie, miam propus mâine discuţie cu doamna de la salarizare de la inspectorat să avem noi o
analiză, urmând să ne programăm noi pe zone întâlniri cu directorii unităţilor de
învăţământ din judeţ. De aceea apare necesitatea la grădiniţe. De aceea au apelat la acest
proiect că nu au un număr necesar de oameni pentru a avea grijă de copii. Sunt 30 în
grupă. Şi atunci, e o femeie care o ajută pe educatoare.
Referitor la costul per elev este împărţit în două şi se asigură de Ministerul
Educaţiei. Este un cost cu salariile. Deci. Se stabileşte o sumă de elev. Şi din acei bani,
şcoala trebuie să îşi asigure salariile. Şi o altă sumă, tot care depinde de numărul de elevi
din care trebuie să îşi asigure toate cheltuielile materiale. Ca să vă faceţi o idee cum este
stabilit costul acesta. În judeţul Alba la trei şcoli ajung banii. Dacă la trei şcoli ajung şi la
restul nu, eu zic că acel standard nu este stabilit corect. De aceea Primăria vine cu
diferenţa pentru cheltuielile materiale şi ministerul vine cu diferenţa pentru salarii.”
Mircea Trifu: „Ca urmare a argumentelor depuse îmi retrag amendamentul că îmi
dau lacrimile.”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre
aşa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin Marcel, Lazăr Ioan
Bogdan, Lupea Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol
Dorin Iustin, Popa Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu
Cornel Stelian, Trifu Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea 12/2020
Vasile Crişan: „Suntem la punctul 11 şi nu s-a cerut avizul comisiei la nici un
punct până acum şi în procesul verbal se scrie.”
Paul Voicu: „Păi, ce aţi făcut până acum? De ce nu aţi spus de la punctul 1? Vedeţi
că nu sunteţi atent!”
Vasile Crişan: „Nu cumva domnul preşedinte sau domnul viceprimar trebuia să
zică avizul comisiei?”
Paul Voicu: „De ce nu aţi spus de la punctul 1?”
Vasile Crişan: „Am vrut să văd cât cunteţi atent!”
Paul Voicu: „Dar eu nu conduc şedinţa!”

Vasile Crişan: „Mulţumesc!”
Doamna consilier Rodica Andronescu a anunţat că nu participă la vot.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei și contribuției Municipiului
Alba Iulia la Asociația Grupul de AcțiuneLocală Alba Iulia inclusivă (GAL Alba Iulia
Inclusivă ) aferentă anului 2020
Se da cuvântul doamnei Crina Dumitrescu – director Direcţia Programe care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Se dă cuvântul d-lui consilier Popescu Antoniu Emil – președinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie
publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Popescu Antoniu Emil: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crişan – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Crina Dumitrescu: „Vă propun alocarea sumei de 231152 mii de lei pentru
acoperirea costurilor funcţionale gall precum şi cotizaţiei aferente anului 2020 pentru
Gal Alba Iulia Incluzivă. Aşa cum aţi văzut şi din referat şi din raportul de specialitate,
ca urmare a unei solicitări din partea acestei asociaţii ni se solicită să contribuim cu
această sumă pentru a putea desfăşura activităţile administrative necesare proiectelor
care vor fi depuse prin intermediul acestei asociaţii Lumea Nouă plus cetate. Prin
baceastă asociaţie se vor rezolva atât investiţii de nivel infrastructural, acele blocuri de
locuinţe plus talciocul, zona edilitară, zone verzi, structuri de economie socială cât şi
investiţii de tip soft pentru populaţia de acolo care majoritatea este de etnie romă.”
Mircea Trifu: „O întrebare. Ce suprafaţă are extinderea asta?”
Crina Dumitrescu: „Este vorba de cartierul Lumea nouă plus cetate.”
Mircea Trifu: „Ce suprafaţă are?”
Crina Dumitrescu: „Nu ştiu exact! Trebuie să mă uit în strategie!”
Mircea Trifu: „Ştiţi de ce v-am întrebat? Pentru că de fapt proiectul ne solicită să
votăm aprobarea indicatorilor tehnico-economici majoraţi!”
Raul Sebastian Tudoraşcu: „Iar sunteţi în baltă parte!”
Mircea Trifu: „Îmi aduc aminte când făceam cursurile la un liceu respectabil. Mai
greşea câte unul dar nu râdea lumea! Îmi asum, domnule! Am greşit! În Consiliul local
de trei ani şi jumătate altceva nu faceţi decât trei râsete şi cinci observaţii penibile! Mi-ar
fi ruşine! Pe bune!”
Paul Voicu: „Nici un consilier nu are nici o intenţie rea să zeflemească pe nimeni!
Azi este o şedinţă normală de oameni civilizaţi! Cred că suntem serioşi când discutăm
proiectele de pe ordinea de zi şi să votăm în consecinţă! De trei ani şi jumătate numai
concluzii trageţi!”

Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bumbu Nicolae,
Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius Adrian, Crișan Vasile, Domuța
Iulius Viorel, Hașa Cătălin Marcel, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea Ioan Gabriel,
Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa Pavel,
Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu Mircea,
Tudorașcu Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea 13/2020
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
majorați în baza actului adițional 6/2019 și a actului adițional 7/2019 pentru obiectivul :
”Reabilitarea și extinderea clădirii Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian din
municipiul Alba Iulia, județul Alba ”
Se da cuvântul doamnei Claudia Cânţa – consilier Serviciul investiţii care prezintă
proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crişan – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian,
Tudorașcu Raul Sebastian și 1 abținere Trifu Marian Mircea.”
S-a adoptat Hotărârea 14/2020
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază
SF, pentru obiectivul de investiții ”Construire cresă cartierul Orhideelor – strada
Lalelelor, nr. 91A, municipiul Alba Iulia, județul Alba”
Se da cuvântul doamnei Claudia Cânţa – consilier Serviciul investiţii care prezintă
proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crişan – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Claudia Cânţa: „Este o creşă nouă cu regim de înălţime demisol, parter, etaj în
zona unităţii militare de pe strada Lalelelor. Valoarea totală a investiţiei este estimată la
un milion de lei cu TVA. Se propun şase grupe de copii de circa 10 – 15 copii. Este
nevoie de creşă datorită solicitărilor numeroase pe care le avem înregistrate la sediul
instituţiei noastre. Se doreşte să se găsească surse de finanţare.”
Mircea Trifu: „Aş putea şi eu să compensez vorbind despre cât e de oportun să
facem o creşă vreo jumătate de oră sau trei ore. Ca să nu fac chestiunea asta i-aş ruga şi
pe colegii mei să nu facă lucrul acesta, că în ceea ce o să vă spun nu despre asta este
vorba. Cu toţii ştim cât e de oportu, cât sunt copiii de importanţi şi că trebuie făcute
creşe. Am înţeles că mai mult de jumătate din copii nu au locuri la creşele de stat din
municipiul Alba Iulia. Cam asta e situaţia. Ce vreau eu să vă spun e o observaţie care
are legătură tocmai cu fundamentul acestui proiect. Adică, ne cheamă în şedinţa de
consiliu să aprobăm documentaţia tehnico – economică faza SF pentru obiectivul de
investiţii construire creşă cartier Orhideelor. Şi eu am următoarea observaţie. Şi încă
odată vă felicit că de vreo 3 – 4 luni de zile primim aceste devize şi votăm în cunoştinţă
de cauză practic. Dacă mă uit aici la proiectul tehnic şi detalii de execuţie o să vedeţi că
e un cost de de 178 mii lei la o suprafaţă de 1000 mp. Atât este construcţia acestei creşe!
Acum eu vă întreb pe dumneavoastră pe toţi de aici dacă ştiţi cineva, dar cred că toţi ştiţi
cam cu cât se face metrul de proiectare pentru o casă în Alba Iulia. Şi când vorbim de o
clădire, vorbim de mai mult!”
Paul Voicu: „Putem nsă şi răspundem sau după ce încheiaţi?”
Mircea Trifu: „Vreau să vă spun că de fiecare dată dacă urmărim aceste studii de
fezabilitate, preţurile sunt de 3,4 ori mai mari începând de la proiectare până la toate
preţurile! Şi ni se invocă faptul că, domnule, e un studiu de fezabilitate! Păi, studiul de
fezabilitate eu vreau să scoată în evidenţă nişte calcule riguroase! Nu mai vorbesc că pe
proiectul acesta proiectarea iasă undeva la 30 euro pe metru pătrat, în condiţiile în care
piaţa e undeva la 10 euro! Doi! Observaţia aceasta am avut-o şi data trecută! Cum că
cei 10% din C + M pentru cheltuieli diverse şi neprevăzute mereu sunt încălcate! Şi
aici avem o sumă de 985, adică undeva la vreo 15%. Dacă dau în spate şi mă uit
similar pe devizul celălalt la cheltuieli diverse şi neprevăzute, probabil că tabelul era
copiat din altă parte! Chiar apare acel procent de 10%! Şi tocmai de asta nu o să
votez împotrivă de a face acest obiectiv ci împotriva acestei documentaţii care după
părerea mea este făcută superficial şi cu nişte preţuri care nu sunt reale.”
Paul Voicu: „În primul rând, toate sf-urile pe care vi le aducem în Consiliul
local sunt verificate şi reverificate de colegii mei de la tehnic care se ocupă de
fiecare lucrare în parte. Sunt colegi de la tehnic care se ocupă de apă canal, de clădiri!
Întoarcem de câte 2-3 ori documentaţia la proiectant, spunem unde să ajusteze, ne
uităm pe preţuri, pe tot ce trebuie! Mai mult decât atât, aici nu e vorba numai de
clădire! E vorba de toate dotările, de mobilier, de o maşină de spălat rufe! Aici
vorbim de un sf la cheie, de o creşă dotată cu toate elementele ca să poată funcţiona!
Domnule consilier! Aşa cum am spus în toate şedinţele, chiar dacă nu sunteţi în
comisia de specialitate, haideţi vă rog pentru toate detaliile astea care nu avem timp
în şedinţă 21 de consilieri să întrebe toate elementele! Haideţi din timp la Primărie,
stăm o oră-două cu ele pe masă, vă uitaţi pe devize şi lămurim toate aspectele!”
Mircea Trifu: „Întrebarea este foarte simplă! Scrie aici proiect tehnic? Proiectul

tehnic e proiect tehnic!”
Paul Voicu: „Proiectul vizează tot ceea ce v-am spus eu! Tema lui de proiectare
este vastă!”
Mircea Trifu: „În c sens este vastă? Suntem ingineri amândoi!”
Paul Voicu: „Proiectul conţine toate utilităţile!”
Mircea Trifu: „Păi, toate proiectele conţin astea!”
Paul Voicu: „Nu e adevărat! Când faceţi o casă ea nu are mobilierul, nu are
baia! Nu e mobilată bucătăria!”
Mircea Trifu: „Şi aici e prinsă maşina de spălat? Şi asta creşte preţul de trei
ori? Eu mă uit pe devizul acesta că îl votăm azi! Acesta este proiectul, domnule! Ne
facem că nu înţelegem! Costă 30 de euro/metru pătrat!”
Paul Voicu: „Eu nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră că nu are rost!
Aduceţi-vă aminte la creşa din Ampoi I! Pe centrala termică s-a executat la cheie cu
tot!”
Claudia Cânţa: „Şi în plus, proiectul se va licita pe o procedură!”
Mircea Trifu: „Dar singurii oameni care răspund pentru asta sunt consilierii
locali! Noi votăm aceste proceduri! Nu există altcineva!”
Paul Voicu: „Vă înşelaţi! Curtea de conturi din 96 de când sunt eu în Primărie
nu a controlat Consiliul local! Curtea de conturi vine în primărie şi controlează
execuţia a ceea ce votaţi dumneavoastră! Legea spune că eu sunt obligat să aduc la
îndeplinire hotărârile de consiliu! Nu aţi fost chemaţi niciodată la Curtea de Conturi
să vă întrebe de ce costă aia atât!”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian,
Tudorașcu Raul Sebastian și 1 abținere Trifu Marian Mircea.”
S-a adoptat Hotărârea 15/2020
Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Popescu Antoniu Emil.
14. Proiect de hotărâre privind însușirea investițiilor realizate din fonduri IID și
darea în administrare și exploatare operatorului regional SC APA CTTA SA Alba
Se da cuvântul domnului Gabriel Armean şef Serviciu drumuri şi utilităţi publice
care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură.
Pleşa Gabriel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Gabriel Armean: „Prin proiect se propune înregistrarea mijloacelor fixe care au

fost realizate în 2019 de către operatorul tegional de apă, canal. Prin înregistrare vor fi
predate către operator pentru gestionare.”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea,
Tudorașcu Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea 16/2020
15. Proiectul este retras de pe ordinea de zi.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunat de întreținere și
a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copii care frecventează creșele
din municipiul Alba Iulia în anul 2020
Se da cuvântul doamnei Georgeta Rânghet – director executiv Direcţia juridică
care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crişan – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Georgeta Rânghet: „Este vorba de stabilirea pentru anul 2020 a costului lunar
care se calculează în baza costului mediu lunar de întreţinere în creşă. Şi pentru
calcularea acestuia se ţine cont de cheltuielile de întreţinere, cu hrana, gospodărie,
obiecte de inventar, toate cheltuielile necesare funcţionării creşei. În proiect se mai
stabileşte şi contribuţia părinţilor în funcţie de venitul minim brut şi de numărul de
copii.”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea,
Tudorașcu Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea 17/2020
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Alba Iulia, pentru

anul 2020
Se da cuvântul doamnei Delia Cristescu – director executiv Direcţia de Asistenţă
Socială care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Se dă cuvântul d-lui consilier Angela Moldovan - secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia
copilului.
Moldovan Angela: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Delia Cristescu: „Întocmirea acestui plan este obligativitatea măsurilor de când a
apărut legea asistenţei sociale în 2011. Mai mult de atât, în 2018 a apărut un ordin care
ne impune o structură. Aduc două precizări. La această listă a serviciilor sociale a fost
publicată pe site în 9 decembrie conform legii şi am primit avizul de la Consiliul
Judeţean în 15 ianuarie.”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea,
Tudorașcu Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea 18/2020
18. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale în anul 2020
Se da cuvântul doamnei Delia Cristescu – director executiv Direcţia de Asistenţă
Socială care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Se dă cuvântul d-lui consilier Angela Moldovan - secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia
copilului.
Moldovan Angela: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Delia Cristescu: „Anul trecut în decembrie am votat lista de priorităţi încât putem
să repartizăm. Pe poziţia 1 se află o familie, familia Avram. Şi acesta este proiectul
privind repartiţia.”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea,
Tudorașcu Raul Sebastian.”

S-a adoptat Hotărârea 19/2020
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes
local pentru anul 2020
Se da cuvântul doamnei Delia Cristescu – director executiv Direcţia de Asistenţă
Socială care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
Se dă cuvântul d-lui consilier Angela Moldovan - secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia
copilului.
Moldovan Angela: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Delia Cristescu: „Conform legii 416 se întocmeşte anual acest plan de acţiuni aşa
încât Consiliul local trebuie să voteze acţiunile. Noi am mai adăugat la proiect şi
domeniul public.”
Părăsesc sala de şedinţă domnii consilieri Popescu Marius Ciprian şi Lazăr
Bogdan.
Mircea Trifu: „Am citit planul de acţiuni şi pe pagina 2, locaţia 3 malurile râului
Ampoi, Miceşti. Salubrizarea malurilor râurilor. Problema asta am adus-o în discuţie
când s-a aprobat şi un plan de acţiuni al Poliţiei locale şi ne-a promis domnul Ilcu că de a
doua zi, că o să avem o discuţie şi o să completăm. Şi au trecut 7 – 8 luni. Din păcate
Ampoiul a devenit groapa de gunoi a oraşului Alba Iulia! Sunt mii de metri cubi! De
multe ori au fost arse cantităţi uriaşe! Aş fi vrut să văd când, cum, în ce etape?Cu toate
că oamenii aceştia nu ar putea face faţă la ce e eacolo!”
Delia Cristescu: „Proiectul conţine o activitate. Măturat, strâns gunoaie. Ei au fost
şi pe malurile râurilor atât cât pot ei cu o mătură şi o greblă.”
Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lupea Ioan Gabriel,
Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa Pavel, Sandu
Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian..”
S-a adoptat Hotărârea 20/2020
20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 258/2019
a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la desemnarea reprezentanților
Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de
învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia
pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările şi completările ulterioare
Se da cuvântul doamnei Andreea Giurgiu – consilier Compartimentului

proceduri administrative, învățământ care prezintă proiectul de hotărâre precum şi
raportul de specialitate
Se dă cuvântul d-lui consilier Angela Moldovan - secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia
copilului.
Moldovan Angela: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Se dă cuvântul d-lui consilier Popescu Antoniu Emil – președinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie
publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Popescu Antoniu Emil: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Andreea Giurgiu: „Este vorba de înlocuirea domnului Ignat de la HCC şi Liceul
Sportiv şi a domnului Sandu Cornel Stelian de la HCC.”
Sandu Cornel Stelian: „Propun pe domnul Costinaş şi pe doamna Valentina
Rusu.”
Vasile Crişan: „Propun pe domnul Bunea şi pe domnul Bucur.”
Rodica Andronescu: „La Liceul Sportiv o propun pe doamna Cristea Luciana.”
Angela Moldovan: „Supun la vot propunerea domnului Sandu Cornel Stelian.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 13 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Costinaș Marius Adrian, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian, 3
abţineri Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitr şi un vot împotrivă Vasile
Crişan.”
Angela Moldovan: „Supun la vot propunerea domnului Vasile Crişan. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 4 voturi pentru Bumbu Nicolae,
Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitr, Vasile Crişan şi 13 voturi împotrivă Andronescu
Rodica Elvira, Costinaș Marius Adrian, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian.”
Angela Moldovan: „A rămas propunerea domnului Sandu Cornel Stelian.”
Angela Moldovan: „Supun la vot propunerea doamnei Rodica Andronescu. Cine
este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 17 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lupea Ioan Gabriel,
Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa Pavel, Sandu
Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian.”

Angela Moldovan: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu propunerile
care au întrunit numărul de voturi necesar. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul şi propunerile a fost votat cu 17 voturi pentru
Andronescu Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru,
Costinaș Marius Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea 21/2020
21. Proiect de hotărâre aprobarea Proiectului „Educație și sănătate prin înot”
pentru anul școlar 2019 – 2020
Se da cuvântul doamnei Andreea Giurgiu – consilier Compartiment proceduri
administrative, învățământ care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de
specialitate
Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crişan – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economicosociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Andreea Giurgiu: „După cum ştiţi este un program anual de cursuri gratuite de
înot. Elevii vor beneficia de 10 şedinţe gratuite şi de transport gratuit de la unitatea de
învăţământ la bazinul olimpic şi retur.”
Angela Moldovan: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul şi propunerile a fost votat cu 17 voturi pentru
Andronescu Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru,
Costinaș Marius Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea 22/2020
Revin în sala de şedinţă domnii consilieri Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar
2020 – 2021
Se da cuvântul doamnei Andreea Giurgiu – consilier Compartimentului
proceduri administrative, învățământ care prezintă proiectul de hotărâre precum şi
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Angela Moldovan - secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia

copilului.
Moldovan Angela: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Andreea Giurgiu: „În fiecare an Consiliul local trebuie să aprobe reţeaua şcolară.
Este aceeaşi ca şi anul trecut.”
Angela Moldovan: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul şi propunerile a fost votat cu 17 voturi pentru
Andronescu Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru,
Costinaș Marius Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian.”
S-a adoptat Hotărârea 23/2020
Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Marius Adrian Costinaş.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism
Art.1: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
813/07.01.2020
Avizează Planul Urbanistic Zonal ,,REGLEMENTARE ZONA MIXTA
PENTRU FUNCTIUNE TURISTICA – APARTAMENTE/CAMERE IN REGIM
HOTELIER”, ALBA IULIA, STR. LUCIAN BLAGA, NR 10A, solicitant SC
LINZEN SPEDITION SRL, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu – consillier Serviciul urbanismcare prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Adriana Gheorghescu: „Este o documentaţie PUZ la faza de avizare.
Amplasamentul este intersecţia străzii Basarabiei cu Lucian Blaga lângă
stomatologie. O locuinţă şi o anexă. În urma discuţiilor şi a condiţiilor a revenit cu
această situaţie în care propune pe colţ un imobil cu 15 apartamente cu cinci locuri de
parcare în incintă. Apartamentele sunt în regim hotelier. Conform normativului
asigură cinci locuri de parcare.”
Angela Moldovan: ”Discuţii dacă sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 1. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, articolul 1 a fost votat cu 18 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Crișan Vasile,
Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea Ioan Gabriel,
Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa Pavel,
Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea, Tudorașcu Raul

Sebastian.”
Revine în sala de şedinţă domnul consilier Marius Adrian Costinaş.
Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
799/07.01.2020
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,EXTINDERE PE ORIZONTALA SI
MANSARDARE LOCUINTA”, ALBA IULIA, BD. HOREA, NR. 24A, solicitant
FRUHN VALERIA, PUIU VALERIA, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu – consillier Serviciul urbanismcare prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Adriana Gheorghescu: „Amplasamentul este pe bulevardul Horea aproape de
intersecţia cu Ion Agârbiceanu. Propunerea doreşte extinderea şi mansardarea
locuinţei existente.”
Angela Moldovan: ”Discuţii dacă sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 2. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, articolul 2 a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea,
Tudorașcu Raul Sebastian.”
Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
652/07.01.2020
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE
INDIVIDUALE IN REGIM CUPLAT”, ALBA IULIA, STR. IASILOR, NR. 54A,
solicitant BRADESCU LUCIAN TEOFIL SI HAN CORNELIA NICULINA,
conform planului de situație anexat, cu conditia ca in vederea obtinerii autorizatiei de
construire sa se obtina un nou certificat de urbanism cu modificarea titulaturii din
„locuinte individuale” in „locuinte semicolective”.
Se dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu – consillier Serviciul urbanismcare prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil cu condiţii acest proiect de hotărâre.”

Adriana Gheorghescu: „Suntem pe strada Iaşilor. Situaţia existentă. O parcelă
de rândul doi pe care se doreşte construirea a două locuinţe individuale. Datorită
acestei situaţii s-a recurs la o variantă de construire în regim cuplat pentru a avea
fiecare locuinţă acces individual. În urma şedinţei de urbanism a primit condiţie ca
până la obţinerea autorizaţiei de construire să modifice certificatul de urbanism cu
titulatura de locuinţe semicolective.”
Angela Moldovan: ”Discuţii dacă sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 3 cu condiţia comisiei. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, articolul 3 împreună cu condiţiile a fost votat cu 19 voturi
pentru Andronescu Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur
Dumitru, Costinaș Marius Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin,
Lazăr Ioan Bogdan, Lupea Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa
Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel
Stelian, Trifu Marian Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian.”
Revine în sala de şedinţă domnul consilier Popescu Antoniu Emil.
Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
654/07.01.2020
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE
INDIVIDUALE SI STRADA PRIVATA”, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU
ODOBESCU, FN, solicitant MUNTEAN MARIA, NICOLICEA DOINA, VODA
MIHAI, VODA MARIANA, BUZA MIHAELA CORNELIA, CIUHAT GABRIELA
IOANA, STANCIU MARIANA ILEANA, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu – consillier Serviciul urbanismcare prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Adriana Gheorghescu: „Este o documentaţie avizată anterior. Strada Alexandru
Odobescu. Se propun parcele pentru locuinţe individuale. S-a propus modernizarea
străzii.”
Angela Moldovan: ”Discuţii dacă sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 4. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, articolul 4 a fost votat cu 20 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu
Marian Mircea, Tudorașcu Raul Sebastian.”

Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
778/07.01.2020
Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,MODIFICARE REGLEMENTARI
URBANISTICE ZONA M3”, ALBA IULIA, STR. ZLATNEI, NR. 22, solicitant
FLOREA FLORIN, FLOREA DIANA MARIA, FLOREA HORATIU, conform
planului de situație anexat, cu conditia ca in vederea obtinerii autorizatiei de
construire,
sa
se
indeplineasca
cerintele
enuntate
in
avizul
nr.
70401915975/29.10.2019 de la SDEE Transilvania - SUD SA sucursala Alba.
Se dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu – consillier Serviciul urbanismcare prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Adriana Gheorghescu: „Amplasamentul este pe strada Zlatnei, Calea Moţilor
intersecţie cu Uricani. Există o construcţie parter ca şi spaţii comnerciale şi se
propune un imobil de locuinţe P + 2 cu 8 apartamente şi 9 locuri de parcare.”
Angela Moldovan: ”Discuţii dacă sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 5. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, articolul 5 a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian,
Tudorașcu Raul Sebastian și 1 abținere Trifu Marian Mircea.”
Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Bucur Dumitru.
Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
600/07.01.2020
Aprobă
Planul
Urbanistic
Zonal
,,CONSTRUIRE
LOCUINTE
INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE SI REALIZARE DRUM ACCES”, ALBA
IULIA, STR. EMIL RACOVITA, FN, solicitant DAVID CORNELIA NICOLINA,
conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu – consillier Serviciul urbanismcare prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Adriana Gheorghescu: „Amplasamentul este pe strada Emil Racoviţă. Se

doreşte crearea de parcele pentru locuinţe individuale. Se modernizează drumul de
exploatare.”
Angela Moldovan: ”Discuţii dacă sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun
la vot articolul 6. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, articolul 6 a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Tudorașcu Raul Sebastian, Trifu Marian Mircea.”
Revine în sala de şedinţă domnul consilier Bucur Dumitru.
Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Raul Sebastian Tudoraşcu.
Art.7: Prelungește termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL nr. 57/28.02.2017, ART. 6, „CONSTRUIRE A
DOUA LOCUINTA FAMILIALA PE PARCELA”, Alba Iulia, str. Valea Popii, nr. 5,
solicitant Oroian Gheorghe.
Se dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu – consillier Serviciul urbanismcare prezintă proiectul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Adriana Gheorghescu: „Prelungire termen de valabilitate.”
Angela Moldovan: ”Discuţii dacă sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 7. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, articolul 7 a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu
Marian Mircea.”
Art.8: Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism PUD de la art. 2 si art.
3, perioada de valabilitate de 3 ani.
Se dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu – consillier Serviciul urbanismcare prezintă proiectul precum şi raportul de specialitate.
Adriana Gheorghescu: „Se stabileşte termenele de valabilitate.”
Angela Moldovan: ”Discuţii dacă sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 8. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, articolul 8 a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea

Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu
Marian Mircea.”
Art.9 Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism PUZ de la art. 4, art. 5, si
art. 6 perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii de urbanism pe terenul reglementat.
Se dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu – consillier Serviciul urbanismcare prezintă proiectul precum şi raportul de specialitate.
Adriana Gheorghescu: „Se stabileşte termenele de valabilitate.”
Angela Moldovan: ”Discuţii dacă sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 9. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, articolul 9 a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu
Marian Mircea.”
Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu cele 7 articole. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Andronescu Rodica
Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius Adrian,
Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea Ioan
Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian Mircea .”
S-a adoptat Hotărârea nr. 24/2020
Mircea Trifu: „Am o întrebare. În final aţi supus consultării publice pe site un
proiect care are ca obiect numărul de parcări şi că în final o să fie 1,5 locuri de
parcare/apartament cu două camere. Nu intru în detalii. Întrebarea mea este dacă aţi făcut
studiu pentru gradul de motorizare a oraşului ca să ne încadrăm în normativul repstectiv?”
Alexandru Romaniţan: „Studiul nu a fost întocmit în mod oficial. S-a transmis către UAR acum câteva luni şi care a trimis mai departe către toţi arhitecţii implicaţi şi către inginerii drumari şi s-a ajuns la varianta asta. Urmează să o retrimitem către UAR şi
RUR şi inginerii drumari. O să vedem.”
Părăseşte sala de şedinţă domnul viceprimar Paul Voicu.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzarecumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în

municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.3, bl.B, ap.4
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Mihai Pripon: „Este vorba de vânzarea de către chiriaşi a locuinţelor ANL în
baza legii 152/98. Preţul de vânzare este stabilit conform legii.”
Lazăr Bogdan: „Este şi domnul Szabo pe aici?”
Mihai Pripon: „Nu. Astea sunt de pe Nazaret Illith.”
Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa Pavel,
Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian
Mircea.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 25/2019
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzarecumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în
municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.3, bl.B, ap.2.
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Mihai Pripon: „Este la fel.”
Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa Pavel,
Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu Marian
Mircea.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 26/2019

Revine în sala de şedinţă domnul viceprimar cu atribuţii de primar Paul Voicu
şi domnul consilier Raul Sebastian Tudoraşcu.
26. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței unui imobil (teren) situat
pe strada biruinței, nr. 56 (Stadion Oarda)
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru şi agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Pavel Nicolae: „Este vorba de rectificarea suprafeţei terenului de la Oarda. Este
o diferenţă foarte mică.”
Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu
Marian Mircea, Tudorașcu Raul.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 27/2019
27. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale a unui imobil
situat în Alba Iulia, Bulevardul Republicii
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru şi agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Pavel Nicolae: „Acolo este vorba de un teren concesionat şi pe care s-a făcut o
construcţie. Şi construcţia depăşeşte suprafaţa terenului concesionat şi vrea rectificare
de suprafaţă.”
Vasile Crişan: „Staţi un pic că vreau să întreb că strada Republicii e mare!”
Pavel Nicolae: „Republicii 43.”
Vasile Crişan: „Am vrut să mă duc să văd dar Republicii e mare!”
Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu
Marian Mircea, Tudorașcu Raul.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 28/2019
28. Proiect de hotărâre privind neînsușirea raportului de expertiză tehnică
judiciară efectuată în Dosar nr. 6481/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru şi agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: „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.”
Pavel Nicolae: „Aici nu am fost de acord cu rectificarea acelei suprafeţe de
teren a celor trei parcele pentru că acestea au fost puse în posesie de comisia locală de
fond funciar la legea 18 şi întabulat. Şi ulterior s-au tranzacţionat. Acolo există o
suprafaţă de teren care e pusă la dispoziţia comisiei locale.”
Pocol Dorin: „E cel liber?”
Mircea Trifu: „Şi care sunt obiectivele pe care le avem?”
Marius Adrian Costinaş: „Numai că a fost pus la dispoziţie de comisie?”
Pavel Nicolae: „Nu. Unele pe care au fost făcute întabulări pe titlu de
proprietate şi înregistrate în CF, nu mai poţi veni acum să ceri să faci o rectificare de
carte funciară.”
Marius adrian Costinaş: „Hm. Hm!”
Paul Voicu: „Poate să ceară prin instanţă. Dar nu noi.”
Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu
Marian Mircea, Tudorașcu Raul.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 29/2019
29. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în domeniul public al municipiului Alba Iulia, situat în Alba Iulia, strada Gheorghe Șincai, nr. 10
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru şi agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: „Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Pavel Nicolae: „Este vorba de construcţii care au fost făcute pe fonduri ID, cele
de la Apa CTTA.”
Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru Andronescu
Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu
Marian Mircea, Tudorașcu Raul.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 30/2019
32. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și
promovarea culturii scrise.
Se dă cuvântul domnului Pleşa Gabriel care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Angela Moldovan - secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia
copilului.
Moldovan Angela: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crişan – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Vasile Crişan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pleşa Gabriel: „Ştiţi despre ce e vorba. Discobolul, Dacoromania.”
Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru Andronescu

Rodica Elvira, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Costinaș Marius
Adrian, Crișan Vasile, Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Ioan Bogdan, Lupea
Ioan Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Pocol Dorin Iustin, Popa
Pavel, Popescu Emil Antoniu, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel Stelian, Trifu
Marian Mircea, Tudorașcu Raul.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 31/2019
30. DIVERSE
Mircea Trifu: „Vreau să fac un anunţ. Vorbesc în numele Asociaţiei Alba Iulia
Infrastructura. Vom organiza joi la ora 18,00 o întâlnire cetăţenească. Vă invit şi pe
dumneavoastră la o întâlnire civilizată pe propunerea dumneavoastră de buget local.”
Moldovan Angela: „Trecem la diversele înscrise pe ordinea de zi.”
a) Pleşa Gabriel: „Am rugat pe domnul secretar să multiplice materialul privind
Asociația expertilor serviciilor sociale și medicale profesionale PRO VITAEAESSMPPV. Dacă credeţi că trebuie să luăm o hotărâre.”
Angela Moldovan: „La diverse nu votăm nimic.”
Marcel Jeler: „Da. Nu votăm nimic.”
b) Pleşa Gabriel: „Aveţi şi raportul privind activitatea asistenților personali
angajați ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2019.”
c) Moldovan Angela: „Avem plângerea plângerea prealabilă privind solicitarea
de revocare (în parte) a Hotărârii nr. 395/2019 a Consiliului local cu cimitirul
municipal.”
Paul Voicu: „Nu face obiectul discuţiei că nu am venit cu documentaţie la
dumneavoastră. Data viitoare când venim cu PUZ-uri şi ce avem acolo. Acum nu
avem.”
Alexandru Romaniţan: „Acolo pregătim un răspuns aşa pe scurt.”
Paul Voicu: „Deci, nu are legătură cu Consiliul local.”
d) Moldovan Angela: „Avem plângerea prealabilă SC One SRL. Instituția
Prefectului – Județul Alba – adresă cu privire la înaintarea către aceasta a plângerii
prealabile a numiților Ungureanu Roland Iulius si Ungureanu Vionela.”
Alwxandru Romaniţan: „Aveţi plângerea prealabilă. Sper că vi s-a transmis şi
punctul de vedere al Serviciului de urbanism. Dacă vreţi vă citesc. Ar fi trebuit să le
aveţi.”
Paul Voicu: „Dacă vreţi să ne spuneţi ceva.”
Alexandru Romaniţan: „Se vizează anumite probleme pe consultare publică.
Ne menţinem punctul.”
Marcel Jeler: „Ne menţinem hotărârea! Nu?”

e) Moldovan Angela: „la punctul e) avem solicitare a domnului Bimbea Viorel
pentru reanalizare plângere prealabilă împotriva art.3 din HCL nr. 296/2019.”
Alexandru Romaniţan: „A fost de două ori pe ordinea de zi. Prima dată parcă
s-a respins. E vorba de un parter de bloc extins pe domeniul public pentru a construi
un cabinet medical. Ştiţi şi dumneavoastră din ce cauză.”
Moldovan Angela: „Persoană decedată.”
Paul Voicu: „Omul acesta se plimbă de doi ani peste tot. Problemele sunt
undeva la limită. Noi nu putem extinde locuinţe cu încă o cameră tot pentru o
locuinţă. În cazul de faţă soţia dânsului a deschis un cabinet medical şi peste o
perioadă de timp a decedat. Nu mai este nimeni din familia dânsului de specialitate
medic. Ce să face cu acel spaţiu? Dânşii vor să vină cu o documentaţie să schimbe
din nou destinaţia din cabinet în locuinţă. Este un pic la limită cu legea. Să vedem ce
spune şi Prefectura şi ceilalţi.”
Marius Adrian Costinaş: „Aici trebuie făsută un pic forma juridică.”
Paul Voicu: „Da. Dar eu trebuie să pornesc de la documentaţia de urbanism
aprobată.”
Moldovan Angela: „Punctul f) Plângerea prealabilă a doamnei Muntean Ana
prin care solicită revocarea art.19 din HCL nr. 357/2019 şi g) Instituția Prefectului –
Județul Alba – adresă cu privire la înaintarea către aceasta a plângerii prealabile a
numiților Dudciuc Călin Nicolae și Dudciuc Larisa Monica e la aceeaşi chestiune.”
Alexandru Romaniţan: „Aici aveţi un punct de vedere. V-am transmis punctul de
vedere pe lege. Le-am transmis şi domnilor la fel.”
Paul Voicu: „Din punct de vedere tehnic nu este nici o inadvertenţă.”
Marius Adrian Costinaş: „Eu zic că aici trebuie să fim un pic atenţi. Aici eu văd o
problemă pentru că s-a eliberat o autorizaţie de construire şi erau contestate limitele de
proprietate. Probleme cu limitele de grăniţuire.”
Alexandru Romaniţan: „Avem şi o înştiinţare la Primărie că într-adevăr e o
problemă cu limita de proprietate.”
Paul Voicu: „Nu are legătură cu PUZ-ul votat!”
Alexandru Romaniţan: „Autorizaţia nu se va putea obţine dacă sunt litigii.”

Moldovan Angela: „Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu sunt, declar şedinţa
închisă.”
Alba Iulia, 28 ianuarie 2020
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier
Angela Moldovan

SECRETAR general
Marcel Jeler

