ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 28 iunie 2019, în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului
Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 700/2019 a Primarului
municipiului Alba-Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 22 iunie 2019.
Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”
Marcel Jeler: ”Înainte de a da cuvântul domnului președinte ales supun
atenției dumneavoastră procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă aveți obiecții
pe marginea lui? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supuse la vot, acestea au fost votate cu 19 voturi pentru.”
Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri. Lipsește
domnul consilier Bumbu Nicolae și domnul consilier Pocol Dorin. Domnul
consilier Bumbu Nicolae a anunțat că nu va participa la ședință. Domnul Pocol
Dorin intră în sala de ședință după prezentarea de către domnul viceprimar Paul
Voicu a ordinii de zi. Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită. Dau cuvântul
domnului președinte ales Sandu Cornel Stelian.”
Sandu Cornel Stelian: ”Bună ziua. Domnilor consilieri, doresc să precizez
faptul că, la lucrările şedinţei noastre participă: d-na Teofila Țîr – director
executiv Direcția cheltuieli, d-na Crina Dumitrescu – director executiv Direcția
Programe, dl. Călin Badiu – director executiv Direcția venituri, d-na Georgeta
Rânghet – director executiv Direcția Juridică, dl. Alexandru Romanițan – șef
Serviciul urbanism, dl. Sorin Cristian – consilier Serviciul urbanism, d-na
Mihaela Petcu – consilier Serviciul administrație publică locală, dl. Inurean Ioan
- șef Serviciu Administrarea patrimuniului local, dl. Mihai Pripon – Șef Birou
licitații-contracte, dl. Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru şi agricultură, d-na Andreea Giurgiu – inspector Centru European de
Tineret Euro 26 și Învățământ, d-na Delia Cristescu – director executiv Direcția
de Asistență Socială, precum şi presa."
Sandu Cornel Stelian: "Supun aprobării modalitatea de vot pe care o vom
avea pentru această şedinţă. Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de
mână. Cine este pentru?"
"Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru."
Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem 23 proiecte de hotărâri.
Suplimentar au fost introduse 4 proiecte:
24. Proiect de hotărâre privind deplasarea domnului Paul Voicu –
viceprimar al municipiului Alba-Iulia în orașul Berlin din Germania în perioada
1 – 5 iulie 2019.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 184/2019 a
Consiliului local al municipiului Alba-Iulia.
26. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe în municipiul
Alba-Iulia.
27. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de
parcelare asupra unui imobil situat în Alba-Iulia, strada Tudor Vladimirescu.
Proiectul nr. 5 Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia
este retras de pe ordinea de zi.
În cadrul proiectului nr. 8 sunt retrase următoarele articole:
Art.13: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 47002/08.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA MIXTA –
MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 195,
ART. 8 DIN 28.06.2013, ALBA IULIA, STR. ELIXIRULUI, FN, solicitant
BORZA DORU CONSTANTIN LEANDRU”.
Art.17: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 47002/08.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN
HCL 108/2008 – ANULARE TRONSON DIN STRADA ARADULUI, INTRE
STR. VARESE SI STR. LOMBARDIA, ALBA IULIA, STR. VARESE.,
solicitant PASTIU NICOLAE, PASTIU RODICA, SC GRANIT IMOBILIARE
SRL, MAXIM MARCEL ADRIAN, MAXIM CAROLINA ILEANA, NEGRU
SILVIA, NEGRU IOAN RAUL, PANTA DUMITRU, PANTA RAVECA,
EXPERT PROIECT, MOLDOVAN ELENA”.
Propun aprobarea ordinii de zi cu modificările arătate anterior. Cine este
pentru?”
”Fiind supusă la vot, ordinea de zi a fost votată cu 19 voturi pentru.”
Marcel Jeler: ”Domnilor consilieri, vă rog să precizați dacă vă aflați în
situația în care nu puteți lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie
personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, aveți
un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.”
Medrea Bogdan: ”La proiectul nr. 3. Aprobarea participării la finanțarea
obiectivului: ”Extindere rețele electrice de distribuție cartier Orizont din
municipiul Alba-Iulia nu voi participa la dezbatere și la vot.”
Mircea Trifu: ”La Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal
„REGLEMENTARE STRADA SI PARCELARE IN VEDEREA CONSTRUIRII
DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE, ALBA IULIA, STR.
AZUR, URANUS, ZENIT, FN, solicitant ALMA ID SOLUTIONS SRL, ADAM
MARIANA, FILIMON GEORGETA RALUCA, PACURAR ANA, CURTA
MIRCEA, CURTA AURELIA” din cadrul proiectului nr. 8 privind Aprobarea
unor documentații de urbanism din municipiul Alba-Iulia vă anunț că nu voi
participa la dezbatere și la vot.”
Paul Voicu: ”Și acum, vă prezint următoarea

ORDINE DE ZI:
I Proiecte de hotărâri privind :
1. Acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
2. Aprobarea cotizației și contribuției Municipiului Alba Iulia la Asociația
Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă (GAL Alba Iulia Incluzivă)
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
3. Aprobarea participării la finanțatea obiectivului : ”Extindere rețele
electrice de distribuție Cartier Orizont din municipiul Alba Iulia
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
4. Aprobarea standardului de cost pentru servicii de asistență și suport
pentru persoanele adulte cu dizabilități diagnosticate cu scleroză multiplă
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
5. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia – proiectul
este retras de pe ordinea de zi.
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
6. Însusirea raportului actualizat privind informarea si consultarea
publicului si pentru a lua act ca prin art. 10 din HCL nr. 444/2018 a fost aprobata
documentatia PUZ – CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL LIDL, ALBA
IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, FN
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
7. Revocarea HCL nr. 95/2019 cu privire la respingerea proiectului de
hotărâre de modificare și completare a Hotărârii nr. 92/2006 a Consiliului local
cu privire la regulile pentru amplasarea locuintelor colective în Municipiul Alba
Iulia
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
8. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiul Alba Iulia :
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE SI REALIZARE DRUM ACCES,
ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVITA, solicitant DAVID CORNELIA
NICOLINA”.
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE STRADA
SI PARCELARE IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE
INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE, ALBA IULIA, STR. AZUR, URANUS,
ZENIT, FN, solicitant ALMA ID SOLUTIONS SRL, ADAM MARIANA,
FILIMON GEORGETA RALUCA, PACURAR ANA, CURTA MIRCEA,
CURTA AURELIA”.
Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
48522/10.05.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „AMPLASARE TONETA

VANZARE SUCURI, ALBA IULIA, STR. PACII, NR.9, solicitant
ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICA”.
Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
48522/10.05.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
APARTAMENTELE 5 SI 6 IN SPATIU COMERCIAL, BIROURI, CU
EXTINDERE SI MONTARE FIRMA LUMINOASA, ALBA IULIA, STR.
ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 22, BL. G4, AP. 5, 6, solicitant TOTH
LADISLAV”.
Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
48522/10.05.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE SPATIU
VERIFICARE – DIAGNOSTICARE AUTO SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA,
SOSEAUA DE CENTURA NR. 22A., solicitant CRISTIAN AUTOTEST SRL”.
Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
48522/10.05.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, ALBA IULIA, STR.
SEPTIMIUS SEVERUS, NR. 25, solicitant SC ANET CONSTRUCT SRL”.
Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
48522/10.05.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA CU
CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA, ALBA IULIA, PIATA IULIU
MANIU, NR. 15, BL. 16MC, AP. 48/A, solicitant SC RAISSA NORB CAFFE
SRL”.
Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
48522/10.05.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE
INDIVIDUALE IN REGIM IZOLAT, ANEXA GOSPODAREASCA (GARAJ)
SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. GARDA, NR. 19, solicitant FILIP
VALERIA, FILIP IOSIF”.
Art.9: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
48522/10.05.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE SI SCHIMB DE
DESTINATIE DIN APARTAMENT IN SPATIU BIROURI, ALBA IULIA, STR.
REPUBLICII, NR. 40, BL. 27, AP. 1, solicitant BLAGA IOAN, BLAGA
LUCICA pentru SC LARRY & CORY VERMESSUNGEN SRL”.
Art.10: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 47002/08.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „EXPLOATARE AGREGATE
MINERALE SI PARCELARE IN VEDEREA REALIZARII DE LOTURI
PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. CUTINA, FN.,
solicitant STOIA SIMONA”.

Art.11: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 47002/08.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „ANULARE STRADA – ALEE DIN
STRADA N. ILLIT, ALBA IULIA, STRADA NAZARETH ILLIT, NR. 100.,
solicitant OTAVA EUGENIU, OTAVA ANA CORNELIA, COJOC PETRU,
COJOC CONSTANTA”.
Art.12: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 47002/08.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE
LOCUINTE INDIVIDUALE SI REALIZAREA ACCES, ALBA IULIA, STR.
MERILOR, solicitant GHIURA ION”.
Art.13: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 47002/08.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA MIXTA –
MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 195,
ART. 8 DIN 28.06.2013, ALBA IULIA, STR. ELIXIRULUI, FN, solicitant
BORZA DORU CONSTANTIN LEANDRU” - articolul este retras de pe ordinea
de zi.
Art.14: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 47002/08.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „LOTIZARE IN VEDEREA
CONSTRUIRII DE LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR.
IZVORULUI, FN, solicitant DAMIAN ALEXANDRU IOAN in numele
proprietarilor terenurilor adiacente zona – DEALUL FURCILOR”.
Art.15: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 47002/08.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE
LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE –
MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 328 ART.13/28.08.2018, ALBA
IULIA, STR. EMIL RACOVITA, FN., solicitant SC AREX PETROL SRL prin
BORDEA STELIAN, CLIT COSMIN NICOLAE”.
Art.16: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 47002/08.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 39.,
solicitant SC ALBA CONS SA prin FURDUI IUSTIN”.
Art.17: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 47002/08.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN
HCL 108/2008 – ANULARE TRONSON DIN STRADA ARADULUI, INTRE
STR. VARESE SI STR. LOMBARDIA, ALBA IULIA, STR. VARESE.,
solicitant PASTIU NICOLAE, PASTIU RODICA, SC GRANIT IMOBILIARE
SRL, MAXIM MARCEL ADRIAN, MAXIM CAROLINA ILEANA, NEGRU

SILVIA, NEGRU IOAN RAUL, PANTA DUMITRU, PANTA RAVECA,
EXPERT PROIECT, MOLDOVAN ELENA” - articolul este retras de pe ordinea
de zi.
Art.18: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 48878/13.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „EXTINDERE SI MODERNIZARE
SEDIU ADMINISTRATIV SGA ALBA SI CASA POARTA, ALBA IULIA, STR.
LALELELOR, NR. 7A, solicitant ADMINISTRATIA NATIONALA APELE
ROMANE – APA MURES”.
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
9. Aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de
salubrizare pentru gestionarea deșeurilor reciclabile colectate separat (hârtie,
metal, plastic și sticlă) în municipiul Alba Iulia
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
10. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a serviciului public de salubrizare în municipiul Alba Iulia aprobat
prin HCL nr. 36/2016 cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
11. Aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de
salubrizare conform prevederilor OUG nr. 74/2018
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
12. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.14
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
13. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Ariesului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.1
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
14. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în
Alba Iulia,str.Ștefan cel Mare, nr.12
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
15. Trecerea în proprietatea municipiului Alba Iulia – domeniul privat a
imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 53
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
16. Însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr.
174/176/2016 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
17. Însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în
Dosar nr. 3721/176/2019 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

18. Înscrierea în domeniul privat a municipiului Alba Iulia a imobilului
(teren) situat în Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 78
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
19. Atribuirea în proprietate solicitanților, proprietari ai apartamentelor,
terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din contrucții
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
20. Atribuirea în proprietate solicitanților, proprietari ai apartamentelor,
terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
21. Însușirea documentației cadastrale de parcelare asupra unui imobil
situat în Alba Iulia, Bulevardul Republicii
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
22. Stabilirea taxelor speciale pentru emiterea certificatelor de urbanism si
a autorizatiilor de construire, in regim de urgenta
Iniţiator, Consilier Local, Trifu Marian
Mircea
23. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 92/2006 a Consiliului local
privind reguli pentru amplasarea locuințelor colective în Municipiul Alba Iulia
Inițiator, Consilier local Trifu Mircea
24. Proiect de hotărâre privind deplasarea domnului Paul Voicu –
viceprimar al municipiului Alba-Iulia în orașul Berlin din Germania în perioada
1 – 5 iulie 2019.
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
25. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 184/2019 a
Consiliului local al municipiului Alba-Iulia.
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
26. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe în municipiul
Alba-Iulia.
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Pleșa Gabriel
27. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de
parcelare asupra unui imobil situat în Alba-Iulia, strada Tudor Vladimirescu.
Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
II Diverse
III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia
pentru luna iulie 2019.
Intră în sala de ședință domnul consilier Pocol Dorin.
Sandu Cornel Stelian: ”Tot din respect pentru dumneavoastră și pentru
timpul nostru, vă propun să ne încadrăm la fiecare intervenție în durata de timp
de trei minute. Să nu ne întindem mai mult. Dacă sunteți pentru?”
”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru, o

abținere Mircea Trifu și un vot împotrivă Vasile Crișan.”
Mircea Trifu: ”În ce sens trei minute?”
Sandu Cornel Stelian: ”Intervenția să nu depășească trei minute. Mi se pare
decent să nu depășească trei minute, mai ales că au fost în comisii, s-au studiat.
Dau cuvântul domnului viceprimar Paul Voicu.”
Paul Voicu: ”Domnule Primar! Doamnelor și domnilor! Sunteți pregătiți?
În anul 1995 am cunoscut o persoană! Domnul Primar Mircea Hava! Am discutat
câteva săptămâni despre un proiect politic, care știți bine că în 1996 s-a înfăptuit.
Nu vreau să țin discursul meu cu celelalte proiecte politice care au curs de-a
lungul anilor, 2000 – 2014. Din patru în patru ani. Nu vreau să vorbesc nici despre
tot ce s-a realizat în acești peste 20 și ceva de ani de activitate a unei echipe în
municipiul Alba-Iulia! Ceea ce noi am lucrat, toți văd și se poate vedea cu ochiul
liber în oraș prin simplul fapt că nu a fost doar un mandat sau două mandate a
unei echipe cu un proiect politic. A însemnat votul cetățenilor. Pe scurt, înseamnă
că cetățenii orașului, dumneavoastră ați apreciat ceea ce s-a făcut sau nu s-a făcut
în municipiul Alba-Iulia.
Dacă de atâtea ori domnul Primar a înmânat diplome, a făcut aprecieri, a
înmânat tot felul de premii, colegii mei să mă ajute. Cred că este cazul să spunem
doar atât. Echipa vă mulțumește! Orașul vă mulțumește! Este o viață dedicată
pentru cetățenii municipiului Alba-Iulia! Așa că, domnule Primar, permiteți-ne
să vă înmânăm într-un mod festiv Urbis Grates, de data asta pentru
dumneavoastră. Felicitări!”
Mircea Hava: ”La un moment dat m-am gândit. Ce bine e să inventezi
chestiuni de genul acesta că îți vine rândul! Se întâmplă! Vă mulțumesc din suflet!
Eu, până la urmă știu că este un gest de-al dumneavoastră din suflet. Dar până la
urmă este o hârtie. Mulțumirea este orașul, oamenii. Eu nu mai socotesc oamenii
cârcotași, necârcotași. Oamenii toți au probleme. Depinde cum știm să le spunem.
A fost o etapă.
Eu nu am încheiat-o pentru Alba-Iulia, pentru oraș. Cum spuneam, îmi
schimb un pic biroul. Și sunt sigur că o să pot să fac lucruri bune, chiar deosebite.
Pentru că deosebite nu s-au făcut decât o singură dată de când lumea asta. Lucruri
bune pentru România și pentru Alba-Iulia. Pentru că este un loc și nu mai spun
de experiența pe care am avut-o la Bruxelles. Am constatat că sunt foarte, foarte,
foarte multe lucruri care nu se știu. Și nu se știu pentru că cei care ar trebui să le
spună au altceva de spus. E mai ușor să stai ca și ghiocelul. E mai ușor să mai
pupi, cum se zice, câte o mână. Că se va întâmpla ceva. Conform proverbului
românesc, nimeni nu îți bagă în straiță. Însă, poți să iei. Poți să iei cât poți să duci.
Încă poți să dai și la alții. Nimeni nu este rău. Toată lumea gândește lucrul acesta.
Din păcate încă, acum ca să vă spun lucruri de genul acesta, încă cu alegerile
președintelui vor mai fi mai multe discuții. Pentru că vedeți, și la casele mai
mari există tot soiul de orgolii. Și în general au orgolii și pun piedică tot ăia,
cățeii mici. Piticuții care sunt pe locul trei sau pe locul patru ar vrea să fie pe locul

1, după ce populația le-a dat atât cât a crezut ea. Deci, cetățeanul ți-a dat puterea.
Nu vă mai plictisesc cu lucrurile astea. Un singur lucru mai spun. Trebuia să știți
lucrul acesta și știți. Dar spun pentru cei care câteodată îl interpretează altfel.
Este un organism politic. Și câteodată faceți politică. Este drept că se discută și
atâta de bine sună politica cetățeanului. Da, domnule! Asta trebuie să o faceți,
pentru că pentru ei faceți. Însă, dacă am fi sinceri cu noi și voi sinceri cu voi, legat
și de ceea ce trece prin voi și de chestia de a vă crește punctele și de lucruri de
genul acesta.
Îmi pare rău că plec. Și luați-o asta cum vreți. E trist. E greu după atâția
ani. Însă, e altceva. E mai puțin drumul de la Alba-Iulia la Bruxelles decât de la
Alba-Iulia la București sau la Strasbourg sau unde vreți dumneavoastră. E mult
mai puțin și mult mai comod. Plus că e cu totul și cu totul altceva. Cred că a fost
bine. Și nu vă mai gândiți la chestiuni de genul acesta că vai de mine ce o să
facem? O să vă spun eu ce o să faceți! O să faceți treabă! Și o să faceți bine! Că
nu am plecat și o să vin săptămânal. Pot și eu să vin în Consiliul local. Nu trebuie
să stau aici. Pot să stau acolo foarte bine. Și pot găsi și alte pârghii. Nu o luați ca
și o amenințare. Luați-o ca un sfat pentru că m-ar durea sufletul să văd după atâta
muncă, după atâta umilință de foarte multe ori pentru că nu s-au înțeles lucrurile,
să ajungi ca pe urmă să vezi că ele nu se duc acolo unde trebuie.
Nu am fost nici baron și nici nu m-am gândit niciodată. Dacă oamenii mau ales, a fost dorința lor. Nu m-au deranjat niciodată chestiunile scrise de
oamenii de presă chiar dacă la subsol scriau că totul este un fel de glumiță.
Lucrurile astea nu m-au deranjat. M-au deranjat și mă deranjează răutățile. Și cel
mai mult m-au deranjat proștii. Și mulțam lui Dumnezeu, mulțam lui Dumnezeu.
Zic eu cu adevărat. Pentru asta trebuie să îi mulțumesc. Mama lor tot timpul este
gravidă! Sunt mulți, sunt mulți și crezând că dau în mine, nu fac altceva decât să
dea în oraș. Dar voi sunteți aici și sunt sigur că măcar pentru asta vă veți da mâna
și nu veți lăsa orașul să sufere din cauza că cineva vrea cu totul altceva. Nu vă
spun nici să rămâneți cu bine. Nu-mi plac despărțirile vesele, parastasele
interesante. Deci, nu îmi plac lucrurile astea. Despărțirea, în orice caz este tristă.
Că fiecare a avut parte de o despărțire. Măcar de un cățel, de o pisică, de o jucărie
când ați fost mici, dacă vă amintiți. Ele sunt triste. Însă nu înseamnă că trebuie
să ne lăsăm. O luăm de la capăt. Râmân cu voi. O să fiu lângă voi. O să fac, și
asta este o promisiune, și greu scoateți de la mine o promisiune, ceea ce pot și
ceea ce mă lasă regulile de acolo ca să fie un pic mai bine pentru țară. Proiecte
europene și ceea ce înseamnă nou în Europa.
Eu vă mulțumesc pentru colaborare. Și să știți că a fost plăcută. Și dacă nu
ar fi fost colaborare, cred că era rău, era nasol. Lucrurile nu ar fi stat astfel. Sunt
foarte multe probleme. Chiar azi am discutat cu ei. Multe, grele și fără, cum să
vă spun, rezolvare. Deci, ca și chestiunea aia: te rog frumos, în deșert în Sahara
sau cum vreți dumneavoastră, Goby! Bea apă! Păi, nu am! Dar uite, acum a
început să se tragă conducta! Ajunge și ea în 20 de ani! Dar tu trebuie să bei azi
apă! Ăștia suntem! Noi ni le-am făcut și alții ni le-au făcut.

Le-am spus ce să facă. Să vină să vă explice. Nu vreau să sufere orașul și
populația pentru că sunt lucruri care încă nu se pot face. Dar legile s-au dat pentru
că așa dă bine! Vă mulțumesc pentru colaborare, vă mulțumesc pentru oraș, vă
mulțumesc pentru tot ce ați făcut! Pentru asta v-am mai mulțumit odată! Astăzi
este o zi în care mulțumesc, mulțumesc! Eu aveam o vorbă în general.
Întotdeauna mulțumeam părinților. Și lui Dumnezeu că m-a lăsat contemporan
cu oameni buni, cu oameni minunați ca voi.”
Marcel Jeler: ”Acestea fiind zise, îl rog pe domnul președinte să ia act de
demisia domnului primar Mircea Hava, așa cum prevede legea statutului aleșilor
locali.”
Mircea Hava: ”Mă scuzați. Ceva am uitat să spun. Îmi pare rău de chestia
asta. În Roma Antică nu se dădeau chestii din astea, nu se aplauda. Când erai
bucuros, când erai fericit pentru cineva, aruncai pe el cu bani.”
Sandu Cornel Stelian: ”Primarul Municipiului Alba-Iulia - Mircea Hava a
anunțat în scris Consiliul local că demisionează, fapt pentru care luăm act de
această situație.”
Paul Voicu: ”Să se facă mențiunea în procesul verbal. Conform legii, se
trece în procesul verbal. Consiliul local a luat act de demisia domnului Primar
Mircea Hava.”
Sandu Cornel Stelian: ”Înainte de a intra în ordinea de zi, doamna director
Teofila Țîr vrea să ne prezinte concluziile în urma controlului Curții de Conturi.”
Teofila Țîr: ”În urma controlului făcut de Camera de Conturi Alba-Iulia
asupra contului de execuție al anului 2018 și asupra deciziilor lăsate prin măsuri
în anii anteriori au fost trasate măsurile pentru 2019. Și vreau să vi le prezint și
dumneavoastră.
În primul rând vă prezint deciziile care au fost duse la îndeplinire, măsurile
din decizii care au fost duse la îndeplinire parțial. Deci, nu în totalitate.
Decizia nr. 21/2019 a Camerei de Conturi.
Măsura 2. Măsuri care au fost duse la îndeplinire parțial sunt acestea.
Regularizări la autorizațiile de construire.
Măsura 3. Nu s-au încheiat contracte de prestări servicii cu operatorul S.C.
Polaris. În totalitate nu s-au încheiat.
Acestea sunt la decizia nr. 21/2019 căreia i s-a dat termen până în 31
ianuarie 2020.
Decizia nr. 22. Măsură care a fost dusă la îndeplinire parțial. Taxă de
regularizare construcții. Suma totală 2815,30 lei.
Și măsuri care nu au creat prejudicii sunt acestea.
Abateri de la legalitate și regularitate care au creat prejudicii. Este un
proces pe rol cu societatea Tobimar în urma unui act adițional cu niște ani în
urmă. Tot în instanță am fost și încă mai există proces pe rol.
Decizia nr. 23/2019
Măsura 1. Este vorba de Flash Lightening – neindexarea redevenței după

fiecare an cu rata inflației. Valoarea 22690,47 lei.
Măsura 2. Telekom România chirii necalculate, nefacturate și neîncasate ca
urmare a neîncheierii contractului de închiriere cu Primăria. Suma de 4316,99 lei.
Măsura 24/2019. Este vorba de acordarea nejustificată a scutirilor de la
plata impozitelor și taxelor locale acordate unor persoane fizice în cursul anului
2016, persoane decedate în sumă de ... A fost suma de 10094. S-a recuperat și a
mai rămas o sumă de recuperat de 1334 lei.
Măsura 2 este necalcularea de penalități de întârziere conform contractelor
cu piața agroalimentară în sumă de 43892,86 lei. Este proces pe rol cu Telecerna.
Abateri de la legalitate și regularitate care au creat prejudicii.
Măsura 2. Tot cu Telecerna. Acceptarea la plată și decontarea unor situații
de lucrări care nu au fost efectiv executate 3095,72 lei tot pe rol în instanță.
Și măsura 3 cu Cartel Grup SRL. Acceptarea la plată și decontarea unor
situații de lucrări care nu au fost executate. 1729. Aici la ora actuală, măsura este
deja dusă la îndeplinire. După ce a plecat controlul.
Decizia nr. 25/2019 abateri de la legalitate și regularitate care nu au creat
prejudicii. Este vorba de implementarea sistemului de control managerial în
integralitatea lui în procent de 16 standarde.
Au fost doar o parte din ele implementate și urmează până în 31 ianuarie
2020 să fie duse la îndeplinire și celelalte.
Măsura 2. Scutiri de impozite și taxe locale persoane decedate în sumă de
305,96 lei de recuperat.
Mai există o măsură. Măsura 1. Angajare și decontare de cheltuieli privind
consumul de carburant al unui autovehicul 2032,19 lei.
Și ultima decizie 26 care se referă la controlul asupra contului de execuție
pe 2018. Una din măsuri. Neaplicarea de către persoane cu atribuții din cadrul
UAT Alba-Iulia a tuturor măsurilor de executare silită stabilite prin codul de
procedură fiscală pentru urmărirea și încasarea creanțelor în sumă de 71633,21
lei pe bugetul local și a căror vechime este mai mare de cinci ani, reprezentând
diverse impozite, taxe și așa mai departe.
O a doua măsură. Nu s-au întocmit în toate cazurile, nu s-a actualizat și
reținut în cuantumul prevăzut de lege, garanțiile materiale pentru personalul din
cadrul UAT Alba-Iulia. Aici precizez faptul că au fost reținute acele garanții. Însă
au fost la salariile, nu s-au reactualizat după salariile de la 1 ianuarie.
Și operațiunea de inventariere generală a patrimoniului UAT Alba-Iulia la
sfârșitul lui 2018 s-a efectuat fără respectarea în totalitate a prevederilor legale
care reglementează acest domeniu. Sunt aici chestiuni de formă, în sensul că una
din declarațiile de gestionar nu a fost semnată. S-a trecut cu vederea. Chiar
chestiuni de formă, nu de fond.
Cam acestea sunt măsurile lăsate de Curtea de Conturi în urma controlului.
Sandu Cornel Stelian: ”Bun. Mulțumim. Intrăm în ordinea de zi.”
Părăsește sala de ședință domnul consilier Paul Voicu.

1. Acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice
Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcția venituri
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Alin Ignat – președinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Alin Ignat: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Călin Badiu: ”Este vorba de domnul Filipescu Ioan, Partoș, strada Gemenilor,
nr. 54 care în urma unui control fiscal a fost depistat de Direcția Venituri că nu are,
deși a beneficiat de scutire la impozit pe clădiri și terenuri, nu a avut documentația
necesară depusă la dosar și ca urmare i s-a impus pe ultimii cinci ani. A fost notificat.
Acesta a venit și conform Hotărârii nr. 139/2016 a solicitat scutirea majorărilor de
întârziere cu condiția să achite debitul principal. A achitat 1018 lei. Au rămas 417,90
lei majorări de întârziere care, în conformitate cu Hotărârea nr. 139 care prevede
scutirile care pot fi acordate de Consiliul local, acesta are dreptul la scutire.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri
Vasile Crișan și Medrea Bogdan.”
S-a adoptat Hotărârea 188/2019
2. Aprobarea cotizației și contribuției Municipiului Alba Iulia la Asociația
Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă (GAL Alba Iulia Incluzivă)
Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu – director executiv Direcția
Programe care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Alin Ignat – președinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Alin Ignat: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Crina Dumitrescu: ”Această asociație a fost înființată, după cum știți, în
cadrul unui proiect european finanțat prin POCU și aveți în extenso prezentat în
material care sunt atribuțiile și obiectivele acestei asociații în care și municipiul
Alba-Iulia este membru fondator. Ce vreau să vă spun este că prin această
contribuție pe care noi o dăm în plus, în plus față de cotizație care s-a stabilit în
hotărârea adunării generale a acestei asociații, vom participa la susținerea
proiectelor care sunt cuprinse în strategia de dezvoltare a acestui teritoriu. V-a
fost prezentat. Este vorba în principal de Lumea Nouă unde vom interveni atât
noi cât și membrii fondatori prin proiecte care se adresează acestei comunități

prin POCU, care în principal pentru noi, de lista de investiții a acestei asociații și
de asemenea pentru Primăria Alba-Iulia, sunt obiective precum modernizarea
unor spații publice urbane cum ar fi ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Doamna Crina! Și pentru dumneavoastră e valabilă
regula celor trei minute! Noi l-am citit!”
Crina Dumitrescu: ”Deci, dacă ați citit, atunci dacă aveți întrebări vă stau
la dispoziție.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Abțineri?
Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 189/2019
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul consilier Medrea Bogdan a anunțat că nu
participă la dezbatere și la votul acestui proiect.”
3. Aprobarea participării la finanțatea obiectivului: ”Extindere rețele
electrice de distribuție Cartier Orizont din municipiul Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Gabriel Armean – șef Serviciu administrare drumuri
și utilități publice - 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."
Gabriel Armean: ”În luna ianuarie s-a aprobat prin HCL nr. 45 contribuția
municipalității. Între timp s-a schimbat legislația prin faptul că se reduce cota
noastră de participare de la un milion 800 aproape cât era înainte fără TVA. Acum
sunt 841 de mii care era partea noastră de contribuție. Nu pe 66. Va fi 37%. A
trebuit să reluăm procedura.”
Mircea Trifu: ”Doar atât vreau să fac o obiecție. Prin faptul că s-a schimbat
legislația, ceea ce este un lucru foarte bun, procentul acesta de 60% sau cât ați
spus?”
Gabriel Armean: ”A fost 66%.”
Mircea Trifu: ”A fost 66%. Da. Și ca urmare a multelor întâlniri cu cetățenii
din diferite cartiere, nu numai ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar nu de aia s-a redus procentul?”
Mircea Trifu: ”Dacă mă lăsați să spun!”
Sandu Cornel Stelian: ”Eu vă întreb. Referitor la subiect dacă aveți ceva?”
Mircea Trifu: ”La subiect!”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu la întâlnirirle dumneavoastră cu cetățenii!”
Mircea Trifu: ”Da. Referitor la acest subiect! Totuși, trebuie să fac un apel

ca aparatul de specialitate al Primăriei să se aplece și asupra celorlalte cartiere
cum ar fi Ana Ipătescu în zona Partoș și alte cartiere.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Referitor la proiectul nr. 3 dacă aveți
discuții?”
Mircea Trifu: ”Eu am discuții atât cât îmi permiteți în cele trei minute.”
Sandu Cornel Stelian: ”Altfel faceți o conferință de presă!”
Mircea Trifu: ”E un subiect foarte important pentru albaiulieni subiectul cu
utilitățile!”
Sandu Cornel Stelian: ”No! Și care e problema albaiulienilor Aprobarea
participării la finanțatea obiectivului: Extindere rețele electrice de distribuție
Cartier Orizont din municipiul Alba Iulia?”
Mircea Trifu: ”Da! Și e foarte important ca să extindem și mai departe
proiectul. Pentru că ăsta a fost, ca să zic așa un proiect pilon pentru nivelul la
care s-a făcut investiția și echiparea. Și uite că e o poartă deschisă și sunt atâtea
zone în Alba-Iulia care pot să intre pe procedură.”
Sandu Cornel Stelian: ”Altcineva dacă mai are discuții? Dar la subiect!
Foarte scurt!”
Pleșa Gabriel: ”Doar atât! E încă un pas făcut cu acest studiu de fezabilitate
cu contribuția. Noi, respectiv Electrica. Zic eu că e un lucru bun. Și doar atât
vreau să spun. E a doua zonă din cele cinci discutate în ultimii trei ani de zile.
Probabil că și celelalte vor intra în aceste discuții.”
Sandu Cornel Stelian: ”Bun! Alte discuții? Nu sunt, așadar supun la vot.
Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 190/2019
4. Aprobarea standardului de cost pentru servicii de asistență și suport
pentru persoanele adulte cu dizabilități diagnosticate cu scleroză multiplă
Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu – director executiv Direcția de
Asistență Socială - care prezintă proiectul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Rodica Andronescu - președinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement,
turism şi protecţia copilului.
Rodica Andronescu: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Delia Cristescu: ”Este vorba de standardul de cost pentru servicii de asistenţă
şi suport pentru persoanele adulte cu dizabilităţi diagnosticate cu scleroza multiplă,
în cuantum de 280 lei/lună/beneficiar, care poate fi finanțat din bugetul local.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Abțineri?
Împotrivă?”

”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 191/2019
5. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia – proiectul
este retras de pe ordinea de zi.
Revine în sala de ședință domnul consilier Paul Voicu.
6. Însusirea raportului actualizat privind informarea si consultarea
publicului si pentru a lua act ca prin art. 10 din HCL nr. 444/2018 a fost aprobata
documentatia PUZ – CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL LIDL, ALBA
IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, FN
Se dă cuvântul domnului Alexandru Romanițan – șef Serviciu urbanism care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil cu condiții acest proiect de
hotărâre și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”Am pus și în prezentare. E vorba de Lidl din
centru. S-a primit o adresă de la Prefectură prin care se cere reanalizarea în sensul
revocării acestei hotărâri. În urma înțelegerii și discuțiilor avute cu Prefectura sa dispus la refacerea consultării populației. Problema la început era: lipsea unul
dintre vecinii de pe partea de nord. Adică, nu se știa de el. Nu știu. Nu a fost prins
în consultarea populației. Aveți înaintat noul raport al consultării populației
inclusiv cu noul vecin care nu era prima dată. Au fost întrunite condițiile. Acestea
au fost condițiile Prefecturii.”
Sandu Cornel Stelian: ”Mulțumesc. Discuții?”
Popescu Antoniu Emil: ”Stați! Văd adresa Prefecturii care ne spune că vă
rugăm să reanalizați Hotărârea nr. 444/2018 în sensul revocării art. 10 al acestui
act administrativ. Sigur că dumneavoastră ne-ați spus că au existat discuții
verbale. Însă, ca să preîntâmpinăm orice alte probleme ulterioare. Așa ni s-a spus
și verbal la Liceul Nr. 3 că nu se va ataca hotărârea prin care am făcut mutarea
acelor clase. Pentru a preîntâmpina o situație identică, nu credeți că ar fi bine
totuși să revocăm hotărârea și după aceea să reveniți cu ea în ședința de consiliu?
Pentru că în definitiv, dacă există un astfel de risc nu facem decât să încurcăm
practic. Se va trezi cu o hotărâre atacată, suspendate efectele ei. Și cu ce l-am
ajutat?”
Alexandru Romanițan: ”Nu știu! Nu sunt în măsură. Nu am ...”
Popescu Antonio Emil: ”Cu atât mai mult cu cât este vorba de un raport
de specialitate care trebuia să fie emis anterior emiterii hotărârii.”

Mircea Trifu: ”Adică, ați propus un amendament? Da?”
Popescu Antonio Emil: ”Eu ridic o astfel de problemă pentru că din punctul
meu de vedere mi s-ar părea să revoce, să revină cu noul raport de consultare a
publicului și putem face încă un raport. Adică, există riscul să ni se întoarcă de
la Prefectură.”
Marcel Jeler: ”Dânșii au cerut ceva. Dar în urma discuțiilor, da.”
Popescu Marius Ciprian: ”Da. Așa au cerut și rândul trecut. La fel au făcut.
Și au zis că e ok. Și pe urmă ne-au atacat.”
Mircea Trifu: ”Domnule președinte! Prima dată ar trebui să votăm acest
amendament.”
Sandu Cornel Stelian: ”Care este amendamentul?”
Mircea Trifu: ”Cu revocarea.”
Sandu Cornel Stelian: ”Depuneți vreun amendament?”
Popescu Marius Ciprian: ”Din punctul meu de vedere ar trebui să fie
revocat acest articol. Și repus.”
Mircea Trifu: ”Acesta este amendamentul! Ce să mai ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Omul are dreptul de a depune sau
nu un amendament!”
Alexandru Romanițan: ”Cum credeți. Proiectul, atât vroiam să mai zic, a
fost făcut în colaborare cu colegii din Prefectură. Acestea au fost cerințele. Mai
mult, nu pot să mă exprim pentru că ...”
Pleșa Gabriel: ”Deci, dacă îl votăm este ok?”
Alexandru Romanițan: ”Ei așa zic.”
Popescu Antonio Emil: ”Nu știu dacă este ok. Sperăm.”
Pleșa Gabriel: ”Să audă lumea aici. Să ne spuneți sus și tare.”
Vasile Crișan: ”Să ne spuneți din punct de vedere juridic. Să ni se spună
din punct de vedere juridic da sau ba! Cum e legal!”
Sandu Cornel Stelian: ”Avizul comisiei juridice?”
Popescu Antonio Emil: ”Nu a trecut prin comisia juridică. Dacă trecea prin
comisia juridică, eu votam împotrivă. Vă spun sincer.”
Paul Voicu: ”Domnule avocat, dacă îmi permiteți. Tocmai acesta este rolul
de control al actelor emise de către Consiliul local, de legalitate din partea
Prefecturii. Și eu am discutat cu Prefectura și colegii de la juridic. S-au dus colegii
mei la Prefectură. Au făcut cum au spus dânșii. Deci, dânșii spun legalitatea
hotărârii emise de dumneavoastră. Dacă considerați că vreți să aducem proiect
cu revocarea hotărârii de aprobare a PUZ-ului, atunci trebuie să facem alt proiect
cu revocarea. Încă odată să punem toate aceste avize și să mai aprobăm odată.
Dar pentru azi nu avem la proiect cu revocarea PUZ-ului de la Lidl.”
Alexandru Romanițan: ”Dacă îmi mai permiteți încă odată.”
Lazăr Bogdan: ”Eu vroiam să spun. Am mai avut odată discuția cu generala
1 tot pe verbal, tot în birou la Prefectură și după care la o lună a venit și a revenit.
Nici o lună. Tocmai de aceea eu zic să nu riscăm să se întoarcă, cum a zis domnul
avocat Popescu aici. Să îl revocăm, să revenim cu aprobarea din nou pentru

PUZ. Nu ca să fiu împotrivă! Dar să nu avem probleme și să nu îi încurcăm pe
oameni!”
Alexandru Romanițan: ”Uite! Aceeași discuție am avut-o, așa ca fapt
divers și pentru Lidl stadion care oricum o să revină soluția. Și acolo într-adevăr
ni s-a spus expres: revocați și reaprobați. Aici s-a ajuns la această variantă. Acum
… cum ziceam. Nu am studii juridice, nu pot să mă pronunț.”
Sandu Cornel Stelian: ”Acum, până la urmă instituțiile ar trebui să
colaboreze. Cu liceul 3 a fost altă chestiune.”
Mircea Trifu: „Noi avem aici în sală aparat de specialitate juridic. Ar trebui
să ni se prezinte un punct de vedere.”
Lazăr Bogdan: ”Eu cred că s-a prezentat mai devreme. Că facem parte din
comisia juridică.”
Marcel Jeler: ”Deci, punctul de vedere conform adresei trimisă de către
Instituția Prefectului cu solicitarea lor, este de revocare a punctului 10 a HCL
444. De aici încolo vorbim de discuții care s-au făcut la Instituția Prefectului.
Noi nu putem, sigur că da, să garantăm că dânșii nu se răzgândesc. Asta e tot ce
vă putem spune. Dacă doriți, sigur că da, aveți dreptul și putem să revocăm aici,
acum.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar nici nu putem garanta că nu își vor respecta
înțelegerea! Dacă așa s-au înțeles! Mie mi se pare varianta mai rapidă.”
Lazăr Bogdan: ”Punctul de vedere al Prefecturii este să revocăm, nu?”
Marcel Jeler: ”Inițial da. Conform hârtiei.”
Pocol Dorin: ”Înainte de discuții.”
Mircea Trifu: ”Ca să simplificăm. Propun eu acest amendament de a vota
revocarea.”
Lazăr Bogdan: ”Nu poate fi amendament din moment ce s-a recomandat
de la Prefectură din start votul de revocare.”
Pocol Dorin: ”Dar nu putem vota revocarea pentru că nu există articol în
sensul acesta.”
Mircea Trifu: ”De ce consideri tu asta?”
Pocol Dorin: ”Dar nu eu consider!”
Mircea Trifu: ”Să ne dai explicații! Nu?”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnilor colegi! Noi avem un proiect privind
actualizarea, etc. Nu avem un proiect privind revocarea. Deci, dumneavoastră
vreți să puneți acum un proiect nou!”
Mircea Trifu: ”Da. E adevărat.”
Sandu Cornel Stelian: ”Care schimbă total asta!”
Mircea Trifu: ”Vreau să propun un articol. Am făcut lucrul acesta de atâtea
ori, domnule președinte! Și vă dau exemple câte doriți!”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar schimbă total!”
Mircea Trifu: ”Am avut proiecte care pur și simplu s-au modificat!”
Sandu Cornel Stelian: ”Bun. Propun la vot proiectul nr. 6 cu amendamentul
domnului consilier Mircea Trifu pentru revocarea proiectului care stă la baza

acestei hotărâri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 9 voturi pentru Popescu
Marius Ciprian, Lazăr Bogdan, Vasile Crișan, Bucur Dumitru, Bunea Ioan Iulian,
Medrea Bogdan, Popescu Antonio Emil, Pleșa Gabriel, Mircea Trifu și 11 voturi
împotrivă Paul Voicu, Hașa Cătălin, Pocol Dorin, Raul Sebastian Tudorașcu,
Popa Pavel, Rodica Andronescu, Sandu Cornel Stelian, Domuța Iulius Viorel,
Lupea Gabriel, Alin Ignat, Moldovan Angela.”
Sandu Cornel Stelian: ”Amendamentul a fost respins. Așadar, supun la vot
proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot proiectul, acesta a fost votat cu 11 voturi pentru, 2
abțineri Popescu Antonio Emil, Moldovan Angela și 7 voturi împotrivă Popescu
Marius Ciprian, Lazăr Bogdan, Bucur Dumitru, Vasile Crișan, Medrea Bogdan,
Bunea Ioan Iulian, Mircea Trifu.”
Marcel Jeler: ”Număr de voturi suficient.”
Vasile Crișan: ”Cineva a votat de două ori.”
Hașa Cătălin: ”Da. Domnul Pleșa!”
Sandu Cornel Stelian: ”Și dumneavoastră ați votat de două ori!”
Vasile Crișan: ”Dar 11 cu 7! Sunt 20 în sală!”
Pleșa Gabriel: ”Numai puțin! Sunt două voturi! Nu e nici o problemă!”
Sandu Cornel Stelian: ”Toată lumea a votat de două ori!”
Pleșa Gabriel: ”Numai puțin să îl lămuresc pe domnul Crișan. Ascultațimă! Da! Am zis că fiind acel amendament propus, e ceva în plus față de ceea ce
s-a venit! Și am votat! Nu a trecut și am votat proiectul în forma inițială!”
S-a adoptat Hotărârea 192/2019
7. Revocarea HCL nr. 95/2019 cu privire la respingerea proiectului de
hotărâre de modificare și completare a Hotărârii nr. 92/2006 a Consiliului local
cu privire la regulile pentru amplasarea locuintelor colective în Municipiul Alba
Iulia
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.”
Alexandru Romanițan: ”Aici cumva e o eroare materială. Din cauza faptului că, poate
țineți minte când s-a votat proiectul nu mai știu în ce lună, acest proiect s-a dispus amânarea
acestuia. Hotărârea s-a emis cu respingerea. Era o greșeală tehnică.”
Mircea Trifu: ”Să nu greșesc. La proiectul nr. 23 se readuce în discuție ... Și aș vrea să
vă reamintesc faptul care poate fi observat și în proiect, că la începutul prezentării proiectului
eu am menționat și am solicitat niște rectificări, respectiv la articolul 2. Nu îl găsesc aici dar

probabil este la 23.”
Sandu Cornel Stelian: ”Acum discutăm de revocare!”
Mircea Trifu: ”Eu am înțeles doar că ...”
Marcel Jeler: ”Hotărârea se va regăsi mai încolo repusă pentru aprobare.”
Mircea Trifu: ”Care se regăsește la articolul 23. Și asta vroiam să fac precizarea și aici
ca să nu ne întoarcem ulterior.”
Popescu Antonio Emil: ”Dar aici revocăm! Suntem la revocare!”
Mircea Trifu: ”La articolul 2 am precizat că la subpunctul g la construcțiile făcute de P
+ 3 să fie eliminată formularea asta și să fie pentru toate construcțiile.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Noi acum discutăm de proiectul
nr. 7!”
Mircea Trifu: ”Da domnule! Dar și la 7 tot așa este prezentat! De ce?”
Marcel Jeler: ”Dacă vă aduceți aminte, atunci în ședință s-a propus amânare. De fapt,
el a fost trecut respins. Și acum, vă rog să revocați!”
Mircea Trifu: ”Domnul secretar! Eu înțeleg graba asta a domnului președinte! Dar chiar
așa? Nici măcar să nu știe oamenii despre ce discutăm!”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar l-am citit!”
Hașa Cătălin: ”Doar e o revocare, domnule Trifu!”
Mircea Trifu: ”Domnul profesor! Putem fi raționali sau putem să facem așa procedura
cum e asta! Eu vreau să aduc aminte colegilor că acest proiect a fost în dezbatere aici chiar
timp de vreo oră! Am avut și alte dezbateri de-a lungul ultimului an. Se referă la celebrele
locuri de parcare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnilor! Fiți atenți la ce vă aduce aminte domnul Trifu! Că
poate nu țineți minte ce ați votat! Numai dânsul ține minte! Și dumneavoastră vă readuce
aminte!”
Pocol Dorin: ”Acum nu votăm revocarea?”
Mircea Trifu: ”Să vă spun de ce porniți de la premisa că în această sală, așa cum am
constatat data trecută, am votat cu toții în necunoștință de cauză faptul că în Cetatea Marii
Uniri o să se facă un hotel. Și ulterior am aflat că se va face un bloc de locuință fără un spațiu
de hotel. Și chiar și domnul Pleșa, că acum nu a trecut 10 ani și își aduce aminte acum o lună
când și dânsul era mirat: păi, cum domnule că era vorba de un hotel!”
Hașa Cătălin: ”Iar sunteți în eroare dar e ok!”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 194/2019
Mircea Trifu: ”Domnul Sandu! Am o solicitare la dumneavoastră. La diverse avem aici
către Consiliul local Alba-Iulia din partea mai multor cetățeni.”
Sandu Cornel Stelian: ”Avem două.”
Mircea Trifu: ”Știu. Dar este din partea mai multor cetățeni. Ca să nu stea dânșii două
ore aici, din bun simț cred că ar fi bine să dezbatem.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar e problema lor! Domnul Trifu! Încă odată! Nu trebuie
obligatoriu să stea! Ne-au trimis hârtie! Noi vom lua act de ea! De ce trebuie să stea neapărat?”
Mircea Trifu: ”Nu ar fi de bun simț față de albaiulieni dacă tot au venit aici să discutăm
chestiunea asta?”
Sandu Cornel Stelian: ”Cum să nu! Vom ajunge și la punctul respectiv!”
Mircea Trifu: ”Mi se pare extrem de grav! Am mai făcut lucrul acesta de atâtea ori!”
Sandu Cornel Stelian: ”Niciodată la jumătatea ședinței! Ori la început ori la sfârșit!
Niciodată la jumătatea ședinței nu a fost!”

8. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiul Alba Iulia:
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE SI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA
IULIA, STR. EMIL RACOVITA, solicitant DAVID CORNELIA NICOLINA”,
conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”Suntem pe strada Emil Racoviță. Din bulevardul
Republicii, în apropiere de râul Ampoi. Avem o suprafață de teren cu un acces
foarte mic la strada Emil Racoviță. Adică, neconstruibil și acces pe lung la un
drum de exploatare. Prezentul proiect vine cu reglementarea acestui drum de
exploatație, modernizarea și lărgirea profilului. Și cu o mică parcelare în vederea
construirii de locuințe individuale semicolective.”
Vasile Crișan: ”E cumva strada Emil Racoviță cu bulevarduul Republicii,
blocul ăla care se ridică pe colț?”
Pocol Dorin: ”Nu. E spre râul Ampoi. După benzinăria Arex, încă o
grămadă spre râul Ampoi.”
Alexandru Romanițan: ”Uite! Dacă vedeți unde vă arăt e intersecția de care
ziceți!”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 1. Cine este pentru avizare?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
Părăsește sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan.
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul consilier Medrea Bogdan a anunțat că nu
participă la vot și la dezbaterea acestui articol.
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE STRADA
SI PARCELARE IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE
INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE, ALBA IULIA, STR. AZUR, URANUS,
ZENIT, FN, solicitant ALMA ID SOLUTIONS SRL, ADAM MARIANA,
FILIMON GEORGETA RALUCA, PACURAR ANA, CURTA MIRCEA,
CURTA AURELIA”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”Suntem chiar la nord de cartierul Orizont. Avem
niște parcele de teren studiate. Aici se oprește dezvoltarea PUD Cigaș.
Documentația de față preia foarte frumos trama stradală. Propune o stradă pe
mijloc și lotizare. Se preiau reglementările din PUG pentru locuințe individuale
semicolective.”
Vasile Crișan: ”Sunt mai multe străzi. Strada Uranus, Azur sau e una
singură?”
Alexandru Romanițan: ”Azur e pe vest, Zenit e pe este. Acestea se preiau.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 3. Cine este pentru avizare?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
Revine în sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan.
Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
65102/20.06.2019
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „AMPLASARE TONETA
VANZARE SUCURI, ALBA IULIA, STR. MIHAI VITEAZUL, FN, solicitant
ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICA”, conform planului de situație
anexat, cu conditia autorizarii provizorii a tonetei, pe 3 ani.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil cu condiții acest proiect de
hotărâre.”
Alexandru Romanițan: ”Aici în primul rând vreau să specific că în proiect
este o greșeală. Este strada Mihai Viteazul. Și nu e vorba de trăsuri la condiție
autorizări. E vorba de o tonetă. O să vă arăt. Suntem pe Mihai Viteazul lângă
Carolina Cafe. E dreptunghiul, acel spațiu verde proprietatearhiepiscopiei.
Privată. Ei vin cu o solicitare să amplaseze toneta. Aș vrea să rămână condiția să
se autorizeze provizoriu pe trei ani.”
Pleșa Gabriel: ”Ne prezentați cum va arăta?”
Alexandru Romanițan: ”Uitați acolo.”
Pleșa Gabriel: ”Dumneavoastră l-ați agreat din punct de vedere urbanistic?”
Alexandru Romanițan: ”Favorabil comisia.”

Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul cu condiția. Cine este pentru ?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul și condiția a fost votat cu 18 voturi pentru și 2
abțineri Lazăr Bogdan, Popescu Marius Ciprian.”

Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 59655/06.06.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN
APARTAMENTELE 5 SI 6 IN SPATIU COMERCIAL, BIROURI, CU
EXTINDERE SI MONTARE FIRMA LUMINOASA, ALBA IULIA, STR.
ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 22, BL. G4, AP. 5, 6, solicitant TOTH
LADISLAV”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”Suntem pe strada Alexandru Ioan Cuza. După
pompieri imediat. E vorba de un bloc. Primăria are un proiect de îmbunătățire a
condițiilor de locuit. Se modernizează cumva fațada. Este o extindere aici
realizată în trecut. Vin cu continuarea blocului, reîntregirea.„
Părăsește sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.
Pleșa Gabriel: ”Stimați colegi. Un minut. Va fi unul din cele mai pozitive
proiecte, zic eu pe fonduri europene. Pentru că, după cum vedeți în acel bloc
există o construcție vulnerabilă. Se va realiza pe bani europeni prin acest proiect
înafară de ce vedeți refațadizare, revopsire, izolare. Toate conductele se vor
schimba. Ar fi extraordinar de bine ca odată pornit acest proiect să se
reîntregească acel front. Pentru că dacă știți, ați trecut pe acolo de foarte multe
ori și vedeți că este descentrat. Este un spațiu comercial dar nu pe toată fațada. Și
atunci, cred că s-ar echilibra și ar arăta foarte bine. Dacă tot sunt niște oameni
acolo și vor să facă ei acest lucru.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 59657/06.06.2019.

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE SPATIU VERIFICARE – DIAGNOSTICARE AUTO SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA,
SOSEAUA DE CENTURA NR. 22A., solicitant CRISTIAN AUTOTEST
SRL”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”Suntem la intrarea dinspre Partoș pe șoseaua de
centură pe partea dreaptă. Avem o parcelă de teren. Se propune o mică hală.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul. Cine este pentru aprobare?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
Revine în sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.
Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea
publicului nr. 59659/06.06.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, ALBA IULIA,
STR. SEPTIMIUS SEVERUS, NR. 25, solicitant SC ANET CONSTRUCT
SRL”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”Suntem în Tolstoi lângă catedrala greco-catolică.
Este o parcelă liberă. Strada septimius severus colț cu aleea cu sens unic care iasă
în Calea Moților la Florea. Se propune un mic bloculeț P + 3 de locuințe. Sunt
nouă apartamente cu 13 parcări dacă nu mă înșel.”
Vasile Crișan: ”Unde face parcările?”
Alexandru Romanițan: ”În spatele blocului. Cu roșu e clădirea propusă și
în spate sun parcările.”
Pocol Dorin: ”Pe proprietatea lui.”
Vasile Crișan: ”Eu am fost azi pe acolo și m-am uitat și nu prea văd.”

Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri
Lazăr Bogdan, Vasile Crișan.”
Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea
publicului nr. 58398/04.06.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA
CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA, ALBA IULIA, PIATA
IULIU MANIU, NR. 15, BL. 16MC, AP. 48/A, solicitant SC RAISSA NORB
CAFFE SRL”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”Suntem lângă pașapoarte. Probabil toată lumea
știe de terasa Lenigme du cafe. O au de trei ani. Le-a expirat PUD-ul. Reaprobă.
Practic asta fac. Nu se schimbă terasa, nu nimic.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 19 voturi pentru și un vot
împotrivă Vasile Crișan.”
Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
58310/04.06.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE DOUA
LOCUINTE
INDIVIDUALE
IN
REGIM
IZOLAT,
ANEXA
GOSPODAREASCA (GARAJ) SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR.
GARDA, NR. 19, solicitant FILIP VALERIA, FILIP IOSIF”, conform
planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”Suntem pe strada Gârda, Albac și continuarea pe

Gârda pe partea stângă. Se propune pe aceeași parcelă două locuințe individuale
și un garaj către strada Gârda. După cum vedeți, există și acces prin spate. PUDul vine datorită faptului că că reglementarea din spate e de stradă privată.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 8. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
Art.9: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
59653/06.06.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE SI SCHIMB DE
DESTINATIE DIN APARTAMENT IN SPATIU BIROURI, ALBA IULIA, STR.
REPUBLICII, NR. 40, BL. 27, AP. 1, solicitant BLAGA IOAN, BLAGA
LUCICA pentru SC LARRY & CORY VERMESSUNGEN SRL”, conform
planului de situație anexat, cu conditia indeplinirii cerintelor din Aviz Electrica,
pana la solicitarea Autorizatiei de Construire.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil cu condiții acest proiect de
hotărâre.”
Alexandru Romanițan: ”Suntem pe bulevardul Republicii puțin mai jos de
bazin, stadion. Colțul cu Vasile Alecsandri dacă nu mă înșel. Construcția
existentă. Este vorba de o extindere de forma aceasta funcțiunea solicitată. Nu
este în registrul zonelor verzi. Aș face o remarcă aici, o condiție dacă se poate.
La faza de PUD există aviz negativ de la Electrica datorită faptului că au ceva
linii. Și condiția e ca până la autorizare să se devieze acele linii.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 9 împreună cu condiția. Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul și condiția a fost votat cu 20 voturi pentru.”

Art.10: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
58305/04.06.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „EXPLOATARE AGREGATE MINERALE
SI PARCELARE IN VEDEREA REALIZARII DE LOTURI PENTRU
LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. CUTINA, FN., solicitant
STOIA SIMONA”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”Suntem în zona Dublihan. La sud de Elit. Strada
Cutina. E o documentație aprobată în anii trecuți în forma aceasta. Era o parcelă
pe zona de mijloc. Nu se știa proprietarul. În fine. Documentația de față ... s-a
cumpărat proprietatea. Se prelungesc parcelele pe adâncime. S-au creat parcelele
de drum. Nu se schimbă absolut nimic.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 10. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 17 voturi pentru, un vot împotrivă
Medrea Bogdan și 2 abțineri Mircea Trifu, Bunea Ioan Iulian.”

Art.11: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 59651/06.06.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „ANULARE STRADA – ALEE DIN
STRADA N. ILLIT, ALBA IULIA, STRADA NAZARETH ILLIT, NR. 100.,
solicitant OTAVA EUGENIU, OTAVA ANA CORNELIA, COJOC PETRU,
COJOC CONSTANTA”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”La fel. O documentație avizată pe strada Nazareth
Illit. Situația existentă. Adică, PUZ Alba micești prevedea o alee în formă de L
care nu își prea avea rost. Sunt două proprietăți private aici. Prezenta
documentație anulează acea stradă și modernizează un drum de exploatație. Nu
se schimbă reglementarea.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 11. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
Art.12: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea
publicului nr. 59662/06.06.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE
LOCUINTE INDIVIDUALE SI REALIZARE ACCES, ALBA IULIA, STR.

MERILOR, solicitant GHIURA ION”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”Suntem în Oarda de Sus pe strada Merilor. Avem
o parcelă de teren. Se lotizează și se creează o alee de acces cu pastilă de
întoarcere pe capăt. Se păstrează reglementările din PUG.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 12. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
Art.13: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 47002/08.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA MIXTA –
MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 195,
ART. 8 DIN 28.06.2013, ALBA IULIA, STR. ELIXIRULUI, FN, solicitant
BORZA DORU CONSTANTIN LEANDRU” - articolul este retras de pe ordinea
de zi.

Art.14: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea
publicului nr. 47435/09.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „LOTIZARE IN VEDEREA
CONSTRUIRII DE LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR.
IZVORULUI, FN, solicitant DAMIAN ALEXANDRU IOAN in numele
proprietarilor terenurilor adiacente zona – DEALUL FURCILOR”,
conform planului de situație anexat, cu conditia prezentarii la faza DTAC a
unei declaratii pe propria raspundere privind vecinatatea cu cimitirul
minicipal.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil cu condiții acest proiect de
hotărâre.”
Alexandru Romanițan: ”Suntem pe strada Izvorului în Dealul Furcilor.

Avem o serie de parcele înguste. Documentația propune o stradă de acces. Preia
o stradă reglementată anterior. Se lotizează în vederea construirii de locuințe
individuale semicolective. Aici iar aș dori să rămână condiția din proiect ca la
faza DTAC, viitorii proprietari când solicită autorizație de construire să își asume
vecinătatea cu cimitirul. Că ne trezim cu o grămadă de probleme după aceea.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 14 împreună cu condiția. Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul cu condiția a fost votat cu 20 voturi pentru.”

Art.15: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea
publicului nr. 47002/08.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE
LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE –
MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 328 ART.13/28.08.2018, ALBA
IULIA, STR. EMIL RACOVITA, FN., solicitant SC AREX PETROL SRL
prin BORDEA STELIAN, CLIT COSMIN NICOLAE”.
Se dă cuvântul domnului Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul
precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”Se modifică un PUZ aprobat cu HCL nr. 328/2018.
Suntem tot pe strada Emil Racoviță. Vă arăt direct PUZ-ul aprobat. Propunea 1,
2, 3 și un corp de clădire mai mic în față. Prezenta documentație modifică puțin
forma corpurilor de cladire aprobate anterior. Cel de pe nord-vest devine puțin
mai lat, mai îngust. Cel de pe nord mai mic. Se modifică puțin accesele. Iar forma
de la cel din față se modifică un pic și un nivel în plus, dacă nu mă înșel pe cele
aprobate anterior. Aici avem aviz favorabil în comisie. Condițiile legale sunt
îndeplinite. Doar că pe consultarea populației avem probleme și ...”
Dl. Marcu Dumitru: ”Bună ziua. Marcu mă numesc. Și sunt proprietarul
imobilului cu numărul 7 de pe strada Grigore Antipa. A doua din stânga. Vreau
să vă întreb ce regim de înălțime va avea acel bloc? Pentru că nu este prevăzut.”
Alexandru Romanițan: ”Acesta, nu?”
Dl. Marcu Dumitru: ”Da. Acela.”
Alexandru Romanițan: ”Acesta. Scrie pe planșă P + 2. Țin să menționez că
el a fost aprobat cu P + 1 + M prima dată și acum e P + 2. Adică, nu mai e
mansardă.”
Pleșa Gabriel: ”Același lucru.”
Dl. Marcu Dumitru: ”Adică, vreau să scot în evidență următoarele. În 2018

ne-a fost prezentat de către domnul Bordea, aici de față, proiectul nr. 5 din 2017
cu următoarele dimensiuni: lungimea 47 la vechiul proiect, lățimea 11 metri.
Adică,
D + P + 3. Da? După un timp, proiectul nr. 5 tot din 2017 modificat și
aprobat prin PUZ-ul despre care facem vorbire 328/28. 08. 2018, neținând cont
de acordul nostru. Am lăsat-o așa. Adică, i s-a aprobat anul trecut PUZ-ul acesta
328/28. 08. 2018. Să înțeleg că anul acesta îi aprobați cu două etaje. Asta
înseamnă că la anul, domnul se prezintă cu un nou proiect cu trei sau mai multe
etaje. Iar în ceea ce privește dimensiunea de la limita de proprietate până la acel
bloc, înainte din vechea dimensiune erau 13,52 metri iar acum sunt 12,21 metri.
Deci, părerea mea este că, construcția care ne este propusă acum să se
construiască se apropie exagerat de mult de proprietatea mea. Iar în ceea ce
privește înălțimea, tot la fel. Este cu două etaje. Anul trecut li s-a aprobat cu P +
1 + M. Deci, părerea mea este să nu se dea curs, tocmai în ideea asta.”
Stelian Bordea: ”Există o explicație. Stimate doamne și domni consilieri,
stimați vecini și așa mai departe. Acest PUZ este aprobat. Deci, ceea ce vrem noi
să modificăm este un PUZ deja aprobat. Singurele modificări care sunt, în ceea
ce privește latura cea mai mică, pentru că pe celelalte laturi avem în jur o
construcție, un PUZ de 700 de apartamente aprobat. Da? La precedenta consultare
a populației am discutat cu vecinii noștri, la care lor sau înaintașilor dânșilor leam vândut tot noi terenul, să le cedăm o parte de teren la limita de proprietate.
Am discutat exact aici înainte de ședința de consiliu. Am și făcut o parcelare prin
care să le cedăm la fiecare gratuit din terenul nostru. Am discutat cu dânșii. Inițial
au fost de acord, după care ne-au cerut mai mult teren. De fapt, dânșii sunt
supărați pe Primărie pentru că ... Nu pe Primărie. E un termen abstract. Pe niște
reglementări să zicem datorită faptului că din terenul pe care dânșii l-au construit,
1,5 metri au fost nevoiți să îl cedeze pentru strada Grigore Antipa. Bun. Ok. Deci,
modificarea ...”
Dl. Marcu Dumitru: ”Asta e problema dumneavoastră.”
Stelian Bordea : ”Mă lăsați să vorbesc? Eu nu v-am întrerupt. Vă rog
frumos! Deci, modificarea esențială care se face acum în ceea ce privește pe
dânșii înseamnă 75 de centimetrii ca înălțime, înseamnă că am modificat parcările.
Le-am trecut în subteran, la demisol ca să nu mai fie probleme și cu noxele. Am
făcut un proiect mai aerisit. Și aceasta este ultima formă a proiectului pe care îl
facem. Bun. Tot din cauza dânșilor am renunțat la un etaj data trecută. Deci,
domnul consilier Trifu zicea atunci în ședința de consiliu că suntem printre puținii
investitori care au renunțat la o parte din investiția lor, tot pentru ca să fie bine,
să nu fie rău. Bun. Acum, noi am interpretat chestia asta cu terenul pe care dânșii
ni l-au cerut ca un fel de șantaj. Adică, dânșii au vrut mai mult teren. De asta nu
sunt de acord cu ceea ce am propus noi. Din punctul meu de vedere am respectat
toate prevederile legale. Am trecut de avizul DSP, am trecut de avizul de mediu,
am trecut de avizul comisiei de urbanism. Și dacă precedentul PUZ este în
vigoare, nu văd motivul pentru care acest PUZ, cu tot respectul, să nu fie aprobat.
Vă mulțumesc!”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Studiul de însorire la treaba aceasta este?”
Alexandru Romanițan: ”Este. A fost prezentat atât la Primărie cât și în
cazul acesta, având în vedere problemele cu vecinii, chiar s-a colaborat mult cu
DSP-ul și știu că și la ei a fost prezentat și tocmai de aceea le-au dat aviz favorabil.”
Dl. Mihai Rădulea: ”Bună ziua!”
Sandu Cornel Stelian: ”Dumneavoastră?”
Dl. Mihai Rădulea: ”Mihai Rădulea. Sunt unul dintre vecini.”
Sandu Cornel Stelian: ”Și vreți să vorbiți, nu?”
Dl. Mihai Rădulea: ”Da, da, da!”
Sandu Cornel Stelian: ”Păi nu vorbiți în picioare așa și vă apucați să
vorbiți!”
Dl. Mihai Rădulea: ”Îmi cer scuze!”
Sandu Cornel Stelian: ”Vă cereți cuvântul și vi-l ofer!”
Dl. Mihai Rădulea: ”Ok. Sunt proprietarul locuinței nr. 3 de pe Grigore
Antipa. Și atât vreau să menționez că în 2013 când am cerut PUZ-ul pentru zona
respectivă, s-a elaborat și s-a aprobat de către dumneavoastră pe regim de
înălțime P + 1. Cred că toată lumea din această sală ar fi de acord tacit cu mine,
în condițiile în care vrei să îți faci o locuință și investești în acea locuință pe viață,
nu prea e ok să te trezești cu un bloc de locuințe de P + 2, P + 3, P + 5 cât o fi.
Atât doar vreau. Să țineți cont de acest aspect.”
Sandu Cornel Stelian: ”Altcineva?”
Pocol Dorin: ”Ce zonă e acolo?”
Alexandru Romanițan: ”Zonă mixtă. Aceasta este limita de pe partea de
nord între case și zona mixta.”
Pocol Dorin: ”Care e limita de înălțime acolo?”
Alexandru Romanițan: ”A fost reglementat prin PUZ-urile anterioare, nu
știu, până la un P + 7, 8, dacă nu mă înșel. Regim foarte mare de înălțime. Dacă
țineți minte, la sud e un PUZ foarte mare aprobat. P + 8, 9. Nu mai țin minte
exact.”
Pocol Dorin: ”P +8, 9 acolo.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Pocol! Nu mai vorbiți ca la piață acolo!”
Pocol Dorin: ”Îmi cer scuze!”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 15. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
La numărătoarea voturilor, domnul secretar a numărat 9 voturi pentru și 9
abțineri.
Sandu Cornel Stelian: ”Cred că au fost 10 abțineri. Că Raul te-ai abținut,
nu?”
Fiind supus la vot, secretariatul Consiliului local a constatat 10 voturi
pentru Pleșa Gabriel, Mircea Trifu, Sandu Cornel Stelian, Popescu Marius
Ciprian, Popa Pavel, Pocol Dorin Iustin, Lazăr Bogdan, Ignat Alin, Hașa Cătălin,
Vasile Crișan și 10 abțineri Andronescu Rodica, Medrea Bogdan, Bunea Ioan
Iulian, Bucur Dumitru, Popescu Antoniu Emil, Domuța Iulius Viorel, Voicu Paul,

Moldovan Angela, Raul Sebastian Tudorașcu, Lupea Gabriel.”
Lazăr Bogdan: ”Numai puțin. La acest punct nu bat voturile. Sunt 20 în
sală. Sunt 10 abțineri și 9 voturi pentru. Unde este un vot? La blocul de dinainte.
Acum am întrebat aici câte voturi. Suntem 20 în sală. Greșesc?”
Mircea Trifu: ”Graba asta așa că hai, hai!”
Lazăr Bogdan: ”Și nu e primul la care votăm așa. A mai fost unu care exact
cu Lidl la care lipsește un vot, tot așa. Au fost 10 abțineri că dumneavoastră ați
specificat că credeți că 10 că domnul Tudorașcu s-a abținut. Au fost 9 voturi
pentru. Lipsește un vot. Eu spus asta că iar venim cu Prefectura, cu nu știu ce.
Am dreptate? Am întrebat aici.”
Mircea Trifu: ”Fac o intervenție! Și domnul secretar! La un anumit articol
s-a votat un PUZ pe centură și pur și simplu nici nu am apucat să spun!”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu ai votat?”
Mircea Trifu: ”Nu că nu am votat!”
Lazăr Bogdan: ”Lipsește un vot! Conform secretariatului de aici sunt doar
19 voturi. Aia înseamnă 9 voturi pentru și 10 abțineri. Iar un vot lipsește. Un
singur consilier lipsește de la ședință. Domnul Bumbu. Deci, și prin urmare
suntem 20.”
Marcel Jeler: ”Trebuie să votați că de aia este ședință. De ce nu votați?”
Sandu Cornel Stelian: ”Înseamnă că e cineva care nu a votat.”
Lazăr Bogdan: ”Eu vă spun din motiv că ne întoarce Prefectura înapoi. Că
am întrebat și au zis că 10 pe 10. Lipsește un vot. Nu merge așa! Am întrebat care
este al zecelea!”
Bordea Stelian: ”Vă rog frumos să reluați votarea!”
Medrea Bogdan: ”Nu putem relua votul! Că s-a votat!”
Marcel Jeler: ”Nu putem să facem treaba aceasta!”
Vasile Crișan: ”E gata! Am votat! Altă dată!”
Mircea Trifu: ”Domnul Sandu! Eu am vrut să am o intervenție la PUZ-ul
de pe centură și pur și simplu nici nu am apucat!”
Marcel Jeler: ”Articolul nu s-a adoptat întrucât nu s-a întrunit numărul de
voturi necesar.”
Art.16: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea
publicului nr. 58435/04.06.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 39.,
solicitant SC ALBA CONS SA prin FURDUI IUSTIN”conform planului de
situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”E vorba de sediul apă. Suntem pe strada Mihail
Kolgălniceanu. Adică, între strada Mihail Kogălniceanu și costache Negruzzi.
Aceeași firmă a mai aprobat în trecut un PUZ pe partea de est cu patru blocuri
de locuințe colective. Acum vine și la sud cu aceeași solicitare. Încă patru. Sunt
120 de apartamente cu 129 locuri de parcare, atât pe parcelă cât și în demisol.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 16. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
Art.17: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 47002/08.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN
HCL 108/2008 – ANULARE TRONSON DIN STRADA ARADULUI,
INTRE STR. VARESE SI STR. LOMBARDIA, ALBA IULIA, STR.
VARESE., solicitant PASTIU NICOLAE, PASTIU RODICA, SC GRANIT
IMOBILIARE SRL, MAXIM MARCEL ADRIAN, MAXIM CAROLINA
ILEANA, NEGRU SILVIA, NEGRU IOAN RAUL, PANTA DUMITRU,
PANTA RAVECA, EXPERT PROIECT, MOLDOVAN ELENA” - articolul
este retras de pe ordinea de zi.
Art.18: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea
publicului nr. 48878/13.05.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „EXTINDERE SI MODERNIZARE
SEDIU ADMINISTRATIV SGA ALBA SI CASA POARTA, ALBA IULIA,
STR. LALELELOR, NR. 7A, solicitant ADMINISTRATIA NATIONALA
APELE ROMANE – APA MURES”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romanițan: ”Suntem colț cu Lalelelor. Colț Lalelelor cu
Brândușei. Sediu administrativ SGA Alba. E vorba de sediu apă SGA Alba. Sediu
apă se extinde. Datorită reglememntărilor care cereau 5 sau șase metri față de
limitele laterale, nu se puteau extinde. Este un proiect pe fonduri. Extinderea o
vedeți pe partea de est. Este un proiect aprobat.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă?

Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
Art. 19: Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism PUD de la
art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art. 8 si art.9 perioada de valabilitate de 3 ani.
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
Art. 20: Se stabilește, pentru documentațiile de urban ism de la art.10,
art.11, art.12, art.13, art.14, art.15 si art. 16, perioada de valabilitate pana la
aprobarea unei alte documentatii de urbanism pe terenul reglementat.
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu arti-

colele. Cine este pentru aprobare?”
”Fiind supus la vot, proiectul și articolele au fost votate cu 20 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 194/2019
Mircea Trifu: ”Domnule președinte!”
Medrea Bogdan: ”Stați un pic! Stă lumea aici! Haideți vă rog frumos să
luăm diversele că stau oamenii aici!”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot propunerea de a discuta diversele
acum la începutul ședinței.”
”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru și un vot
împotrivă Sandu Cornel Stelian.”
Sandu Cornel Stelian: ”Deci diversele.”
Pocol Dorin: ”Hai să le luăm în ordine.”
Hașa Cătălin: ”Diverse I.”
Mircea Trifu: ”A doua o putem discuta ultima.”
1. Marcel Jeler: ”Există o situație conflictuală pe strada Livezii, nr. 48 în
blocul ANL între locatari și o anumită persoană care se va vedea până la urmă.
Și ca urmare, pentru elucidare, dânșii au făcut o sesizare împotrivă. Eu aș
recomanda ca să se dea cuvântul oamenilor pentru prezentarea nemulțumirilor.
Ați primit adresa nr. 64305/19. 06. 2019.”
Sandu Cornel Stelian: ”Sunteți și dintre cei care ați semnat adresa asta,
nu?”
Petruța Pop: ”Da. Suntem aici. Bună ziua.”
Sandu Cornel Stelian: ”Bună ziua. Dar sper că nu vorbiți toți! Adică, vorbiți
1, 2. Prezintă situația. Că probabil problema este aceeași! Spuneți!”

Petruța Pop: ”Sigur că da! Problema este aceeași. Problema noastră este că
nu am avut suficientă tărie și să luăm atitudine în fața acestui fenomen care a
crescut gradual, așa cum ne-am exprimat în sesizarea adresată Consiliului local.
Stimați domni consilieri și stimate doamne consilieri! Situația noastră este destul
de ingrată pentru că nu am crezut niciodată că vom ajunge în această situație, să
spunem că viața familiilor noastre este pusă în pericol. Noi ne simțim amenințați
în fiecare zi pentru că vecinul nostru Szabo Gabriel a demonstrat, spunem în
ghilimele, că noi nu putem să stăm liniștiți. Ultimele evenimente din ultima
perioadă ne-a pus foarte mari semne de întrebare. În primul rând, aceste probleme
au început atunci când ne-am hotărât că în blocul nostru au fost montate o serie
de camere de filmat. Ele au fost montate de-a lungul anilor sub diverse
dimensiuni. Unii dintre vecini au sesizat Primăria la vremea respectivă și poliția,
pentru că s-au simțit amenințați. Vorbim de o perioadă de 10 – 12 ani de când el
a primit această locuință.
Demersul nostru l-a pornit una dintre vecinele noastre Oros Maria. A venit
cu un tabel dacă ne deranjează sau nu ne deranjează. Că lucrurile au fost destul
de simple. Și normal că nu ne convenea. Personal, familia mea era monitorizată
zilnic. Ca fiecare dintre vecini, știa la ce oră intrăm, la ce oră plecăm, cine vine,
cine iasă. Nu ni s-a părut normal. În primul rând vecinul nostru nu este autorizat.
Noi nu am semnat un acord ca să fim monitorizați. Pe urmă, reacțiile dumnealui
au fost destul de impresionante, spun eu, pentru că a trecut la amenințări. Unele
mai voalate, altele nu. Ceva de genul exact cum am spus acolo: să nu vă
surprindeți dacă vă găsiți mașinile incendiate. Persoanele viulnerabile din bloc
au fost deranjate. Avem un istoric destul de ... să spunem aşa destul de stufos, cu
persoane care își cresc singure copiii și care au fost deranjate la miezul nopții cu
pumnii și cu picioarele doar pentru că i se pare vecinului că are ceva, că i se aude
ceva. Mă rog. Lucrurile acestea au fost duse de fiecare pentru că locuim într-un
bloc ANL. Și unii dintre vecini s-au mutat. Au stat o perioadă, pe urmă au venit
alții. Și fiecare s-a dus cu conflictul și l-a îngropat. Tocmai în ideea să îl lăsăm în
pace că este crescut la casa de copii. Să fim toleranți. Vorbim de 13 ani în care
noi am tolerat. Familia mea și mulți dintre locatari locuim în acest bloc din 2004.
Nu a fost nici un conflict între noi. Noi am tolerat această persoană. Credem că
vorbim de 13 ani în care a avut posibilitatea să se integreze. Nu ne-a deranjat.
Adică, nu ne-a deranjat! Am trecut noi cu vederea peste tot ce a făcut. Personal,
eu am avut foarte multe probleme. M-am trezit cu el că m-a calomniat recent pe
grupul Universității la Facultatea de Drept unde sunt acuzată că am bătut-o pe
concubina lui. Dar nu este așa. Pentru că el, deși dumneavoastră - Primăria a fost
la fața locului la solicitarea soțului meu să vină să vadă ce sunt cu atâtea căblării
acolo. El a instalat de fapt un întreg arsenal de cabluri în bloc fără acordul și fără
autorizarea dumneavoastră. Toți vecinii eram monitorizați. În fine. Reacțiile lui
au fost violente. Pentru că el și-a permis inclusiv să dea în mine. Și mă
calomniază și spune că nu am altceva de făcut în viața mea decât să ajung să mă
bat cu ei. Ca să înțelegeți. Eu i-am surprins în momentul în care au distrus pe

holul blocului. Și pentru că nu i-am lăsat să adune până nu veneau vecinii, el șia permis și m-a lovit cu pumnul și m-a zgârâiat prietena lui. Lucrurile acestea
sunt în momentul de față în cercetare la parchet. El are două dosare penale pentru
agresiune și pentru violență. Are și pentru calomnie și pentru hărțuire. Deci, vom
lăsa instanța în ceea ce privește și problemele ce le-am avut să fie rezolvate. Dar
până una alta, stimați domni poate să pună fotografii oricâte dorește dumnealui
să fie vizualizate. Eu nu îmi permit ca să intru în conflict cu el și nici nu o să le
răspund la provocări. Cert este că el a agresat-o el pe prietena lui. Și acum face
acuze la adresa noastră. În fine. Fiecare dintre vecini poate să vorbească. Fiecare
are o istorie cu el. Fiecare are o problemă. Noi suntem timorați. Chiar povesteam
cu vecinii că avem un grup în care spuneam: ne temem să intrăm în bloc! Pentru
că, efectiv poate să ne lovească! Poate cineva dintre dumneavoastră să garanteze
că acest om trecând prin aceste faze până la violență, nu poate să facă ceva mai
rău? Am copii! În ultimul timp, copiii mei stăteau la telefon cu mine de vorbă
până îi vedeam intrând în casă! Eu sunt vecină cu el la etajul 3. Nu mi se pare
normal ca eu să fiu traumatizată! Și familia mea să fie traumatizată!„
Sandu Cornel Stelian: ”Doamna Pop! Numai o secundă!”
Petruța Pop: ”Avem o poziție!„
Sandu Cornel Stelian: ”Am citit ce ne-ați scris!”
Petruța Pop: ”Soțul meu este preot! Noi nu putem să sărim la violență!”
Sandu Cornel Stelian: ”Ce solicitați dumneavoastră Consiliului local? Noi
astea le-am citit!”
Petruța Pop: ”Noi solicită, stimați domni consilieri, să ne oferiți liniștea și
să îl mutați din blocul nostru! Pentru că noi suntem oameni serioși! Suntem
oameni care lucrăm în diverse structuri, sunt oameni care lucrează în avocatură,
suntem profesori universitari în blocul ăsta! Vă rugăm să ne scoateți din această
lătură și să ne oferiți această liniște în blocul nostru! Nu am apelat la presă, nu
am apelat la nimeni! Am venit în fața dumneavoastră! Am urmat pașii legali!
Către Primărie! Către poliție și așa mai departe! Tot ceea ce spune dumnealui sunt
calomnii!”
Sandu Cornel Stelian: ”Dumneavoastră trebuie să vă adresați mai degrabă
poliției, parchetului!”
Petruța Pop: ”Nu e adevărat! Stați puțin! În 2006 sau când el a primit
locuința, Consiliul local a votat ca el să primească această locuința! Este firesc să
ne adresăm dumneavoastră!”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar la toată lumea care stă în ANL!”
Petruța Pop: ”Păi la toată lumea!”
Sandu Cornel Stelian: ”Până la urmă, dacă doi oameni se ceartă în ANL nu
este problema Consiliului local!”
Petruța Pop: ”Nu suntem doi oameni, stimate domn! M-ați întrebat! Eu vam spus acum problema mea! Eu nu pot să spun ... Avem vecini care lucrează în
structura Primăriei! Poate toată lumea să spună! Cu siguranță îi cunoașteți
istoricul pentru că este angajat al Primăriei, al Poliției locale! Deci, omul acesta

nu este necunoscut!”
Szabo Gabriel: ”Domnul director! Vă rog să spuneți! Am avut probleme la
servici?”
Sandu Cornel Stelian: ”Alooo! Așteptați cuvântul!”
Petruța Pop: ”Sunt amenințări! Domnul Inurean poate să spună!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Nu vreți să îi ascultăm și după aia
vă dau și dumneavoastră cuvântul? Pe dumneavoastră vă ascultăm și după aia!”
Mircea Trifu: ”Vreau să intervin pentru că situația o cere!”
Sandu Cornel Stelian: ”Dintre cei care ați venit, mai dorește cineva să
spună ceva? Dintre petiționari, dintre locatari?”
Doamna din public: ”Păi, s-a spus! Doamna Pop a zis! Deci, asta e!”
Sandu Cornel Stelian: ”Și era și scris! Problema o știam! Noi nu știam de
ce veniţi la consiliu local! Asta era întrebarea!”
Petruța Pop: ”Păi cum să nu venim? Pentru că dumneavoastră nu ați înțeles!”
Sandu Cornel Stelian: ”Ba am înțeles exact!”
Petruța Pop: ”Dumneavoastră ca președinte sau mă rog, politic! Lăsați-o
deoparte și gândiți uman! Noi ne simțim în pericol! Înțelegeți chestiunea aceasta?
Dacă acest individ va taca copilul meu? Mă înțelegeți? Cine va răspunde? Vin
aici? Răspunde cineva dacă copilul meu va fi atacat sau copilul meu va păți ceva?”
Mircea Trifu: ”Deci, îmi permiteți domnule Sandu? Vă rog!”
Szabo Gabriel: ”Dar întâi eu! Și după aia dânsul! Domnul Trifu! Vă rog
frumos! În cinci minute am gătat!”
Mircea Trifu: ”Domnul Sandu! Consilierii locali ... nu poţi să dai ...”
Szabo Gabriel: ”Domnul Trifu, în cinci minute am gătat!”
Sandu Cornel Stelian: ”Trei minute, nu cinci!”
Szabo Gabriel: ”Trei minute! E adevărat! Am crescut la casa de copii! Am
fost ajutat de majoritatea persoanelor care lucrează în Primărie de aici! Da? De
majoritatea! Am 41 de ani! Cu mâna pe scriptură, cu mâna pe inimă și pe ce vreți
dumneavoastră, nu am dat nici o palmă nici prietenei mele, nici la nimeni din
Alba-Iulia! Și nu îmi permit să lovesc o femeie! Și doi! Haide încoace!”
Petruța Pop: ”Avem martori, stimate domn!”
Szabo Gabriel: ”Nu aveți martori! Că este probă video! Dacă
dumneavoastră considerați că eu cu Katy am bătut-o pe dânsa! Uitați-vă cât e fata
asta! Și după aia mi-am bătut eu prietena, eu merit să fiu împușcat! Nu spânzurat!
Sau mai rău de atâta!”
Petruța Pop: ”Avem martori! Ce o să te faci când ai martori?”
Szabo Gabriel: ”Nu m-am băgat peste dumneavoastră! Vă rog frumos să
mă lăsați să vorbesc! Și vă rog frumos să ascultați o înregistrare audio! Aici este
prietena mea lovită cu certificat medico-legal de 4-5 zile! Dânsa lucră la Centrul
Militar! Vă rog să ascultați!”
Dl Szabo prezintă o înregistrare Consiliului local.
Sandu Cornel Stelian: „Noi nu suntem organe de cercetare penală!”
Paul Voicu: ”Nu suntem la instanță! Opriți-vă! Ce e aici, frate?”

Szabo Gabriel: ”Domnul viceprimar! Ascultați!”
Sandu Cornel Stelian: ”Noi nu stabilim vinovății! Deci, vă rog să închideți
laptopul ăla! Domnule!”
Szabo Gabriel: ”Numai să vă arăt cum arata ANL-ul ăla înainte și după aia
să vedeți cum arăta totul! Am înțeles! L-am închis!”
Sandu Cornel Stelian: ”Deci, noi nu suntem aici la mijloc între
dumneavoastră!”
Szabo Gabriel: ”Vreau să spun atâta! Nu cred că cineva poate să creadă
ceea ce spune doamna Petruța! Încă ceva! Blocul respectiv, ați primit poze, ați
văzut că l-am renovat din banii mei personali.”
Petruța Pop: ”Dar nu i-a cerut nimeni!”
Szabo Gabriel: ”Ori dacă eu am stricat o lustră pe hol sau un semn de
circulație pe stradă, sau cineva, să mă duc să îl iau de urechi, să mă bat cu dânsul?
Nu e bine să sun la o poliție, la administratorul blocului, să-mi spună nebunul sau
cum vrea să îmi spună dânsa? A spart lustra! Deși lustra a fost schimbată! Doamna
de la Primărie a fost și a văzut! Am schimbat lustra! Era atât de greu? Trebuia să
se pună planton în fața ușii mele să îmi lovească prietena care are 4-5 zile de
îngrijiri medicale și are o venă care duce de la creier spre ochi care e ruptă și
acum are probleme cu ochiul? No acum, spuneți-mi dumneavoastră! Sunt eu ...
Într-un minut am gătat! Dacă Isus Hristos care a fost Isus Hristos nu a avut decât
și prieteni și dușmani, apăi eu nu sunt mai bun ca Isus Hristos ca să îmi fie toți
prieteni! Și în blocul ăla, eu am încercat să fiu om! Pe etajul 3 nu am instalat
becuri consumatoare! Am acolo o poză cu un bec led pe care l-am pus afară, care
era cu un senzor! Noaptea, ce treceai pe sub el consuma 100 wat! Foarte puțin!
Încă ceva! Pe etajul 3 am pus becuri led din banii mei personali! Ca să arăt
pentru că fiecare etaj are becuri vechi! 12 becuri înseamnă 1200 wați. Ori patru
etaje! Socotiți dumneavoastră! Plus holurile! Cât e consumul pe bloc! Că e zi, că
e noapte, treci pe lângă bec! El se aprinde! E un consum imens! Plus de la
televiziune, plus de la cutare! Sunt 14 televiziuni care au fost și vechi și noi! Sau tăiat firele! Interfonul! Televiziunea mi-au tăiat-o! Mi-au stricat televizor de
2000 de euro! Mi-au tăiat cablul! Este hârtie de la Târgu Mureș de la Samsung!
Este hârtie! Deci, spuneți-mi mie! Ați primit în poză cu huliganii, că de aia au
fost puse camerele! Știți că în M12 a fost problema cu fata aia! Pentru protecție a
fost camera! De 12 ani! De abia anul acesta s-au trezit să îmi spună că, camerele
respective nu sunt bune? Pentru că am încercat să fac ceva din blocul ăla! Dacă
am fost agresiv îmi cer scuze!”
Domnul din public: ”Nouă ne-ați spus că domnul Dumitrel v-a dat banii de
vopsea! Mie așa mi-ai spus!”
Szabo Gabriel: ”Cine? Vopseaua mi-a dat-o dânsul (domnul Pleșa)! Dânsul!
Dânsul! O parte din vopsea! Și nu a fost bună! A trebuit să o schimb! A vorbit
cu ... Cu cine ați vorbit?”
Doamna din public: ”Și acuma spui?”
Sandu Cornel Stelian: ”Și care e problema?”

Szabo Gabriel: ”Domnule președinte! Un minut! De la Dedeman!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnilor!”
Petruța Pop: ”Zilnic se întâmplă așa ceva la noi în bloc! Ce vedeți azi aici,
așa este tot timpul!”
Mircea Trifu: ”Ceea ce vreau să vă spun eu este că în urmă cu câteva
săptămâni, cu 2-3 săptămâni am fost contactat telefonic de mai multe persoane
care mi-au relatat niște fapte înfiorătoare, cum că un domn pe care îl cunoșteam
dar nu făceam legătura fiindcă nu știam efectiv cum îl cheamă! Îl cunoșteam doar
așa din poreclă din cadrul Primăriei, lucrător al Primăriei Alba-Iulia, săvârșește
mai multe acțiuni din astea!”
Szabo Gabriel: ”Domnul Trifu! Mă cunoașteți de opt ani de zile de la
stadion! De ce mințiți?”
Mircea Trifu: ”Dacă îmi permiteți, domnilor! După cum dumneavoastră
puteți să observați chiar în această sală, agresivitatea acestui om este o realitate și
tonul pe care vorbeşte și față de noi!”
Szabo Gabriel: ”Dar să auziți! Că e sal mare! De aia am ridicat tonul! Îmi
cer scuze dacă v-am jignit!”
Sandu Cornel Stelian: ”Ești de acord să îl lași pe domnul Mircea Trifu să
vorbească?”
Szabo Gabriel: ”Am terminat!”
Mircea Trifu: ”Chestiunile sunt de o gravitate uriașă pentru că ulterior, mă
rog, din experiența pe care am avut-o și eu în presă, știam că trebuie să adun din
mai multe surse și care nu au legătură între ele, niște informații. Am început să
stau de vorbă cu șefii de servici din interiorul Primăriei Alba-Iulia, cu colegi din
Primărie și să întreb. Într-adevăr, făcând legătura că celebrul Telu, cum e
cunoscut în primărie, este persoana despre care vorbeau cetățenii cu disperare
și să mi se confirme. Am ajuns chiar în situația să solicit de la un operator din
ăsta de telefonie să îmi monteze pe telefon ca să pot înregistra, pentru că la un
moment dat nu vroiam eu să par neserios. Unii dintre oameni într-adevăr îmi
puneau întrebarea de ce nu s-au dus oamenii ăștia de 10 ani să reclame? În fine.
Am înțeles și eu. Pentru că tocmai asta este psihologia celui care face intimidare
și hărțuire. Că victima nu are curajul. Și vorbim aici de persoane care sunt
profesori la facultate, oameni cu un anumit statut care nu își permit să fie târâți
într-un anumit gen de circ. S-a profitat de treaba asta și lucrul a luat amploare. Și
vreau să vă spun, că vă supărați, că nu vă supărați. Domnul respectiv a invocat
mereu protecție politică din partea unor persoane, pe care a și afișat-o în ultimii
ani. Fără nici o .. Cu sinceritate să ne uităm în ochi și toți de aici de la masă,
aproape cei din conducere, atât domnul Paul Voicu cât și domnul Pleșa și domnul
Inurean și alții. Inclusiv la stadion am discutat. M-au rugat. Adică, știu situația.
Cunosc personajul. El a fost tolerat. Și mai mult decât atât, mutat din anumite
locuri de muncă în cadrul Primăriei în altele, deținând astfel în ultimii 15 ani trei
astfel de locuri de muncă. Nimeni nu a semnalat și noi ne îndreptăm spre o zonă
în care, iată ajung cetățenii să vină cu disperare. De ce în Consiliul local? Că și

eu îmi pun întrebarea. L-am sunat pe domnul Ilcu la telefon. Și nu întâmplător
am menționat că toate telefoanele astea, am solicitat înregistrarea lor, unor
instituții ca să nu pic la mijloc într-o chestiune care să nu fie reală. Și dânsul mia confirmat telefonic că se cunoaște de intimidările pe care dânsul le practică în
cadrul universității față de anumiți profesori. Și este aici. Nu vreau să ajung în
situația să fac publice aceste înregistrări că nici nu am acordul celorlalți. Dar
vreau să vă semnalez că dacă s-a ajuns aici, ca o persoană să fie protejată politic
ca să impună tensiuni, să facă amenințări! Ba mi-au mai trimis oamenii din oraș,
o doamnă prin intermediul unui ziarist, am primit oficial un raport al unui agent
din ăsta profesionist care urmăreşte, cum se numește, detectiv particular, care
semnalează mai multe fapte pe care dânsul le comite, în sensul urmăririi cu
mașina a soției domnului Rece, de dimineața până seara și cu camere de luat
vederi. Raportul oficial prezentat poliției. Eu vă propun ca aparatul de
specialitate ... Până la urmă de ce au venit dânșii aici? Că noi suntem cei cărora
ni se aduc de foarte multe ori proiecte. Și în cazul și a domnului de față, a-l
propune pentru posturi. Noi votăm până la urmă aceste angajări. Da?”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu!”
Mircea Trifu: ”Păi ba da! În cazul proiectelor apar acestea!”
Sandu Cornel Stelian: ”Noi nu votăm persoanele!”
Mircea Trifu: ”Îmi pare foarte, foarte rău că nu ați citit proiectele! De multe
ori se întâmplă asta! Și votăm aceste posturi!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Dumneavoastră nu știți ce vorbiți!
Noi votăm persoane să angajăm sau să nu angajăm?”
Mircea Trifu: ”Dacă am greșit, nu cred că e cea mai mare greșeală pe care
am făcut-o în consiliul ăsta!”
Sandu Cornel Stelian: ”Noi nu votăm așa ceva!”
Mircea Trifu: ”Domnul Sandu! S-au adresat nouă! De asta venim aici!
Domnul Sandu! Ca să vă explic atunci, în final! Știți? Noi, consilierii locali în
fond și la urma urmei, conform Legii nr. 215, cea care e legea în baza căreia
funcționăm, suntem reprezentanții oamenilor aici. Și când ajung la asemeanea
situații disperate, eu nu am putut să îi trimit pe oameni, băi mergeți la poliție. Mam implicat atât cât am putut.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar e de competența poliției, nu a noastră! ”
Mircea Trifu: ”Domnule, când se ajunge la o anumită situație, trebuie să îți
pui problema de ce s-a ajuns aici. Și dacă e problema atât de gravă încât poliția
locală, poliția municipală nu semnalează și după atâția ani de zile în care sunt
atâtea dovezi, v-am spus de la oameni din primărie! Că nu am nimic cu omul ăsta!
L-am întâlnit de patru ori în viață! E glumeț! Pare așa nevinovat când îl întâlneşti!
Eu nu pot constata dacă e adevărat sau nu. Dar stau să îmi pun punctul rațional ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Să nu facem un dialog! Aveţi vreo
propunere către Consiliul local?”
Mircea Trifu: „Da. Propunerea mea către Consiliul local este ca acest
document, nu mai puțin după cum ați văzut semnat de vreo 20 și ceva de persoane,

să fie înaintat către toate instituțiile de forță, respectiv poliție municipală și așa
mai departe. Diicot, procuratură ca să facă o investigație serioasă, nu numai vis a
vis de faptele semnalate ci de ceea ce a degenerat.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar dânșii care sunt cei afectați nu înaintează?”
Mircea Trifu: ”Procedural vedeţi dumneavoastră. Așa spune și poliţia că
noi nefiind parţi vătămate, noi nu putem face această solicitare. Că din punct de
vedere juridic, dacă nu ești parte vătămată, tu practic poți să vezi pe stradă doi
oameni când bate unul pe altul. Și nu este parte vătămată. Nu poți să depui
plângere. Dar noi vorbim aici de un necaz colectiv a zeci de persoane. Și care vam spus! Din cadrul Primăriei! Care m-au rugat și ele, oameni oficiali care se află
unii aici la fel ca și oamenii ăștia disperați! Domnule, te rog nu mă băga în treaba
aia! Nu vreau să am de-a face cu omul ăla că e periculos! Șefi de servicii din
Primărie, domnule! Deci, nu vorbim de o glumă! Și de la parterul Primăriei! Că
nu pot! I-am promis și la doamna! Ieri a stat și domnul Ilcu! Unde e?”
Dan Ilcu: ”Aici!”
Mircea Trifu: ”Și a confirmat doamna de la parter discuția, nu?”
Dan Ilcu: ”Depinde ce înţelegi dumneavoastră prin a confirma sau a
infirma. Noi nu suntem nici organ de anchetă, nici de cercetare penală!”
Mircea Trifu: ”Mă rog! Cu asta am încheiat! Eu doar am simțit nevoia să
mă implic. Eu cred că asta ar trebui să facem toți fiind oamenii ăia în necazuri.
Nu știu care e adevărul că nu am dovezi nici eu! Nu pot să spun, domnule! Nu
am fapte! Dar atunci când vin de la 50 de oameni, de la sute de oameni, de la toți
oamenii din Primărie, de la stadion! Că m-am dus să întreb! Nu? Că poate omul
este nevinovat! Întotdeauna iei în calcul principiul acesta de nevinovăție! Și mam dus și am întrebat. Tţi mi-au spus același lucru. Îmi cer iertare și în fața ta
dacă crezi că am greșit!”
Sandu Cornel Stelian: ”Mulțumesc! Domnul Crișan!”
Vasile Crișan: ”Stimați colegi! Am auzit și îmi dau cu seama că este o
problemă. Sunt mai multe persoane care reclamă ceva. Am înțeles că acest domn
locuiește într-o locuință ANL. Cred că singurul lucru pe care l-am putea face noi,
Consiliul local, este ca să îl mutăm într-o altă locuință. Să vedem dacă și acolo
vor probleme sau nu. Restul sunt probleme de justiție şi de poliţie.”
Lazăr Bogdan: ”Relativ cu ce a zis domnul Crișan. Întreb pentru aparatul
de specialitate. Există bază legală, dar nu la diverse. Aia presupun că nu putem să
luăm aici. Că presupun că domnii de toate părțile au venit aici să rezolve
problema. No bun! Întrebarea este: putem noi prin Consiliul local să votăm
mutarea unei persoane ANL într-un alt bloc? Sau rezilierea contractului?”
Doamna din public: ”Dar există clauză în contract pentru comportament.”
Pleșa Gabriel: ”Stimați consilieri! Îmi cer scuze! Ascultați-mă! Tehnic
vorbind, nu! Dumneavoastră știți că există o comisie care analizează în baza
criteriilor votate de dumneavoastră cu un timp și urmă și o listă. Da? Aceste
locuințe ANL ați văzut de fiecare dată vin cu propuneri pentru că se face un
punctaj pe fiecare. Cu un punctaj pe fiecare. Și se ia în ordinea obținerii

punctajului. Ca să îl mutăm pe domnul în altă locuință ANL, nu vom putea face
pentru că există acel punctaj și noi va trebui să îl respectăm.”
Mircea Trifu: ”Ca să facă şi acolo ce a făcut dincolo!”
Pleșa Gabriel: ”Ascultați-mă! Numai puțin! Din acest punct de vedere şi
nu o să mai intervin! Dați-ne răgazul celor care suntem în conducerea primăriei
și aparatul administrativ să analizăm. Știm multe despre această problemă. Și să
luăm o hotărâre în consecință. Din punct de vedere al angajatului Primăriei, noi
nu am avut semnalmnete și este aici domnul director al Poliției locale, că ar avea
probleme de serviciu. Deci, încă odată! Să nu confundăm faptul că este un angajat
al Primăriei cu acțiuni antisociale, să zic așa, care sunt aici spuse. Din punct de
vedere al disciplinei angajatului Szabo, noi nu am avut discuții și nu am avut
sesizări la șeful dânsului. Că atunci ar face obiectul unei comisii de disciplină
care ar discuta aceste lucruri conform regulamentelor noastre. Din punct de
vedere al administratorului, care suntem noi, al acestor locuințe ANL, care se dau
exact cum știți, vom lua într-un timp de vom analiza împreună cu colegii mei
acest lucru și vom vedea. De mutat nu se va putea muta. Singurul lucru care se
poate face este să nu se mai prelungească acel contract de închiriere. Tehnic
vorbind. Deci, asta ca să vă lămuriți că nu noi putem face un vot sau nu trebuie
să mutăm dintr-un loc în altul. Noi nu putem.”
Doamna din public: ”Dar există clauză în contract pentru comportament.”
Lazăr Bogdan: ”Doamna vă contrazice. Zice că există în contractul ANL
comportamentul persoanei.”
Pleșa Gabriel: ”Nu am înțeles.”
Doamna din public: ”În contractul de închiriere este clauză legată de
comportamentul persoanei.”
Pleșa Gabriel: ”Sigur că da! Nu m-ați înțeles. Am zis că nu putem face un
schimb de locuință cu cineva sau să mutăm în alta. Pentru că o locuință ANL este
în baza unui regulament.”
Petruța Pop: ”Stați puțin, domnul viceprimar! Dar sunt persoane care se
mută din ANL! Noi acolo avem foarte multe garsoniere și s-au mutat în blocuri
cu apartamente! Deci, care e ...”
Pleșa Gabriel: ”Dar e voința dânșilor. Sigur că sunt. Nu s-au mutat forțat.
Au vrut să se mute. Și noi le-am dat mai departe.”
Szabo Gabriel: ”Domnule președinte! Vă rog să întrebați femeia cu ce iam greșit! Pe doamna de serviciu!”
Pocol Dorin: ”De o jumătate de oră stau cu mâna sus!”
Popescu Marius Ciprian: ”Eu am o singură întrebare care e foarte simplă.
Fiind un bloc ANL, asta înseamnă că Primăria administrează casa scării și încă
apartamentele care sunt închiriate, nu şi cele vândute. Întrebarea mea este: dacă
Primăria, prin departamentul domeniului public, a eliberat vreodată vreo adresă
sau vreo adeverință sau vreo ceva, o hârtie prin care s-a aprobat montarea
camerelor în casa scării sau pe bloc?”
Pleșa Gabriel: ”Nu. Din contră. Am dat o dispoziție în care într-un termen

de să se dea jos.”
Popescu Marius Ciprian: ”Și de ce nu s-au dat jos?”
Pleșa Gabriel: ”S-au dat jos.”
Doamna din public: „Nu s-au dat toate!”
Popescu Marius Ciprian: ”Asta este o mare problemă. Din punctul meu de
vedere, atâta timp cât eu sunt administrator pe ceva, şi îl am închiriat sau cineva
are dreptul de a trece pr prorpietatea mea, nu poate să facă nimic până eu nu îi
dau acordul. Corect?”
Pleșa Gabriel: ”Evident.”
Popescu Marius Ciprian: „Iar în cazul în care e fără acordul meu, nu trebuie
nimic altceva decât să mă duc acolo cu un patent şi să dau totul jos.”
Szabo Gabriel: ”Domnul consilier!”
Pocol Dorin: ”Dar nu aveai voie să montezi nimic!”
Pleșa Gabriel: ”Fiți convinși că în analiza ce o vom face contează și asta.”
Pocol Dorin: ”Asta vroiam să spun. Că din toate discuțiile care au fost până
acum, asta este o chestie pertinentă. Nu are dreptul nimeni să întervină asupra
construcției respective fără acordul proprietarului sau administratorului. Alea se
pot da jos uite așa!”
Pleșa Gabriel: ”S-au dat jos.”
Petruța Pop: ”Când?”
Sandu Cornel Stelian: ”Doamnă! Așteptați! Păi ce facem aici? Suntem la
târg? Ieșim în piață și ne certăm!”
Pocol Dorin: ”Eu nu am întrerupt pe nimeni! Eu nu știu ce ...”
Medrea Bogdan: ”Eu nu înţeleg de ce trebuie noi acum să încercăm să
facem pe avocatul diavolului! Este un compartiment al Primăriei care gestionează
chestia asta. Rugăm compartimentul respectiv să ia act de această decizie, să neo prezinte nouă sub forma în care o să facă o anchetă la locația respectivă. Și în
următoarea ședință să luăm o decizie.”
Sandu Cornel Stelian: ”Să meargă cu acțiunile în instanță, la poliție să își
rezolve problema!”
Mircea Trifu: ”Aparatul de specialitate al Primăriei, conform legii nr. 215
este la dispoziția Consiliului local. Acesta este motivul pentru care oamenii ni sau adresat. Vreau să se confirme măcar un lucru aici. Dânșii mi-au povestit la
telefon următorul aspect. Că au mai făcut solicitări, atât verbale cât și scrise către
Poliția locală! Că na! Nu toată lumea știe că unde trebuie să facă! Și după mai
puțin de două ore, domnul Szabo venea de la Primărie, adică de la aparatul de
specialitate al primăriei cu hârtia voastră, cu plângerea! Uite! O am! Vi se pare
normal așa ceva? Ăsta este aparatul de specialitate? S-a întâmplat lucrul acesta?”
Pleșa Gabriel: ”Nu știam de așa ceva!”
Mircea Trifu: ”Vă dați seama cât de gravă este această situație? Dacă în
poliția municipală s-ar întâmpla așa ceva, ăsta e caz penal în primul rând. Să nu
mai vorbim aici de furnizarea datelor personale. Și atunci noi în ce situație ne
aflăm ca și consiliu local? În situația de a chema aparatul de specialitate să ne

explice cum funcționează treaba asta de care e în cunoştinţă de ani de zile. Pentru
că se invocă mereu de către toate aceste persoane cu care eu am discutat și
telefonic, și am probe, că politic de la oamenii care conduc orașul și chiar județul
li s-a sugerat să îl lase în pace pe omul ăsta că e omul lor de partid!”
Szabo Buzatu: ”Domnule președinte! De la domnul Trifu am hârtiile! O
parte din hârtii de pe facebook-ul dânsului! Nu le-am luat din Primărie! Au apărut
pe facebook înainte să apară în Primărie! Domnul Trifu! De la dumneavoastră le
am de pe facebook!”
Mircea Trifu: ”Ce contează? Către Primărie!”
Hașa Cătălin: ”Păi cum ce contează? Contează domnul Trifu!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Szabo! Dacă mai ai de discutat cu domnul
Trifu, ieșiți afară, discutați! Noi am luat la cunoștință despre problema
dumneavoastră! Dacă aparatul de specialitate va face o propunere o vom discuta
în Consiliul local!”
Lazăr Bogdan: ”Nu dacă!”
Mircea Trifu: ”Dar trebuie să dăm o rezoluție conform legii la treaba asta!”
Sandu Cornel Stelian: ”Ce rezoluție?”
Mircea Trifu: ”Noi nu respectăm legea 215! De fiecare dată când noi avem
la diverse, noi nu respectăm legea 215. Haideți să dăm o rezoluție!”
Lazăr Bogdan: ”Domnule președinte! Nu dacă aparatul de specialitate va
face! Când?”
Sandu Cornel Stelian: ”Ce rezoluție să dăm, domnul secretar?”
Lazăr Bogdan: ”Obligatoriu trebuie să facă ceva că acuzațiile sunt destul
de grave aici! Mai ales dacă acuzația domnului Mircea Trifu, că aparatul de
specialitate i-a dat voie domnului Szabo! Oamenii de aici confirmă. Mai ales că
sunt mulţi!”
Petruța Pop: ”Da.”
Hașa Cătălin: ”De unde știu oamenii că i-au dat?”
Petruța Pop: ”Toată lumea știe că i-a dat!”
Sandu Cornel Stelian: ”Care e persoana?”
Hașa Cătălin: ”Nu puteți să acuzați fără să știți!”
Sandu Cornel Stelian: ”Afară discutați ca la târg! Afară!”
Petruța Pop: ”Da. Am înțeles. Dacă aveți nelămuriri faceți cercetări și
dumneavoastră și domnii consilieri!”
Medrea Bogdan: ”Propun ca rezoluție în 15 zile aparatului de specialitate
al Primăriei municipiului Alba-Iulia să vină cu o anchetă în fața Consiliului local
referitor la problema de acolo.”
Sandu Cornel Stelian: ”Să nu facem o extraordinară pentru asta! În
următoarea ședință de consiliu!”
Lazăr Bogdan: ”Consider că este o situație extraordinară, drept și prin
urmare ar trebui să fie o ședință extraordinară! Având în vedere situația oamenilor
de acolo!”
Vasile Crişan: „În 12 e şedinţă de consiliu!”

Haşa Cătălin: „Credeţi că se poate face?”
Lazăr Bogdan: „Mâine!”
Mircea Trifu: ”Se poate face cum am făcut pentru orice ... Mi se pare de o
gravitate ieșită din comun!”
Lazăr Bogdan: ”Tocmai de aceea ar trebui extraordinară!”
Szabo Gabriel: ”Domnul Trifu! Acolo a fost un bloc când m-am mutat! O
fată de 9 ani! De aia s-au montat camere de supraveghere.”
Lazăr Bogdan: ”Cu ce drept montezi camerele?”
Szabo Gabriel: ”Întrebați jandarmii! Mi-au spart mașina săptămâna trecută!
Veniți afară să vedeți că mi-a rupt ușa!”
Sandu Cornel Stelian: ”Pauză cinci minute! Toată lumea afară să se
recreeze! Pauză cinci minute! Ce facem aici? Suntem la târg?”
Vasile Crişan: „Dar de ce pauză? De ce să ieşim noi afară? Să părăsească
el sala!”
Medrea Bogdan: „Să votăm că e o chestie destul de simplă!”
Consiliul local face o pauză.
Consilierii locali revin în sala de ședință.
Sandu Cornel Stelian: ”Sper ca pauza a fost un sfetnic bun. Deci,
propunerea este ca acea comisie din aparatul tehnic al Primăriei să ne prezinte un
raport. Cu eventualele soluții. În ceea ce depinde de noi, nu în ceea ce depinde
conflictul dintre ei. Să și le rezolve în altă parte!”
Medrea Bogdan: ”Propun ca și comisia care face această analiză să fie
comisia de atribuire a locuințelor ANL.”
Sandu Cornel Stelian. „Și în urma ședinței să vină să ne prezinte situația.”
Lazăr Bogdan: ”Pe 12 am înțeles că o să fie ședință!”
Sandu Cornel Stelian: ”Dacă o fi pe 17, să fie pe 17!”
Lazăr Bogdan: ”Haideți să dăm un termen fix! Situația este una
extraordinară! Drept și prin urmare am putea să facem o ședință extraordinară!”
Raul Sebastian Tudorașcu: Asta îți spunea acum!”
Pleșa Gabriel: ”În momentul în care avem o decizie, putem convoca și o
ședință extraordinară!”
Lazăr Bogdan: ”Dacă nu punem un termen, s-ar putea să fie peste șase luni!”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Prima ședință nu are cum să fie peste șase luni!”
Lazăr Bogdan: ”Dacă nu punem un termen!”
Pleșa Gabriel: ”Exagerăm! Va fi în 2-3 săptămâni! Deci, putem până
atunci ...”
Lazăr Bogdan: ”Tocmai de aceea propun să stabilim un termen fix. Dăm
15 zile să facă anchetă comisia respectivă.”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Și dacă facem ședința mai iute?”

Lazăr Bogdan: ”Și credeți că facem mai repede de 15 zile?”
Pleșa Gabriel: ”Nu se știe! Vine bugetul, rectificare! Se poate să facem!”
Lazăr Bogdan: ”Eu zic că 15 zile e ok.”
Bucur Dumitru: „Domule preşedinte! Cum e legea? O lună de zile!”
Sandu Cornel Stelian: ”Eu propun ca următoarea ședință! Că e mai repede ...
Maxim 30 de zile! Maxim! Cum au stat oamenii atâția ani de zile!”
Petruța Pop: ”Să mai stea fraierii! Sigur! Să mai stea copiii noștri! Știți! Să
o mai ducem! Da de se întâmplă ceva! Încă o lună de zile! Aşteptaţi să moară
careva!”
Sandu Cornel Stelian: ”Cine v-a pus să stați ani de zile? Cine v-a pus să
stați ani de zile?”
Petruța Pop: ”Nu vorbiți chiar așa! Că ne-ați descurajat! Noi investim în
blocul ăsta! Noi am cumpărat! Sunt proprietari! Nu vorbiți chiar așa! Unii nu își
permit să își facă viloace! Unii se mulțumesc cu un apartament! Nu vorbiți chiar
așa! Este munca noastră!”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar cine, ce v-a spus referitor la chestia asta?”
Petruța Pop: ”Păi ne-ați spus: cum am stat, că ați răbdat, că nu știu cum!
Cam așa v-ați exprimat!”
Sandu Cornel Stelian: ”De ce stați de 13 ani și nu veniți să reclamați decât
după 13 ani? Și acum vă deranjează că dăm termen pe următoarea ședință?”
Petruța Pop: ”Pentru că fiecare și-a dus problema. Doamna Carmenuța,
doriți să vorbiți? Este singură! Și-a crescut fata! Spuneți, doamna Carmenuța că
nu aţi avut soţ toată viaţa!”
Szabo Gabriel: „De ce a semnat dânsa şi aţi zis că nu a semnat?
Sandu Cornel Stelian: ”Discuțiile, afară!”
Pleșa Gabriel: ”Doamna Pop! Nu înseamnă că noi o vom întinde! Oricum,
va conta decizia care o luăm în acea comisie. Noi informăm Consiliul local! Dar
nu se votează nimic aici! Deci, să înţelegeţi! Că aţi înţeles puţin greşit şi aţi
reacţionat emoţional! Până în 30 de zile că aşa e termenul legal. Nu înseamnă că
o întindem. Știm problema! Săptămâna viitoare ne vom aduna toți și vom discuta
lucrurile acestea!”
Petruța Pop: ”O singură chestiune vă rog să îmi permiteți! Vă rog să luați
în considerare că viața noastră este în pericol! Eu cu asta vreau să concluzionăm!
Vă rog din suflet! Noi nu am venit aici ... Nu îmi permit să vin aici și să mă afișez
și să facem aici melodramatism sau circ! Credeți-mă că viața noastră este în
pericol! Cei care am semnat pe acele cereri, pe acele sesizări, o mare parte dintre
ei nu vor tocmai că se tem de el! Și o mare parte sunt persoane publice și nu
doresc să se expună! Eu mi-am asumat această chestiune și am venit! Şi nu mă
tem de el! Mulțumesc mult!”
Sandu Cornel Stelian: ”Cine este pentru această propunere ca și comisia
să se întâlnească și să informeze Consiliul local?”
Lazăr Bogdan: ”Cel târziu la următoarea ședință.”
”Fiind supusă la vot, această propunere a fost votată cu 20 voturi pentru.”

Hașa Cătălin: ”Mai sunt încă două diverse.”
Pleșa Gabriel: ”Să terminăm cu diversele. Ce facem cu ele? Le lăsăm la
sfârșit?”
Mircea Trifu: ”Propun să se voteze pentru asta!”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Am votat să mutăm diversele acum!”
2. Sandu Cornel Stelian: ”Trecem la diverse 2. Solicitarea cu nr. 55600/28.
05. 2019. Revocarea HCL nr. 309/26. 09. 2017, HCL nr. 123/22. 03. 2018, HCL
nr. 279/30. 09. 2014, HCL nr. 58/31. 03. 2011, HCL nr. 76/30. 03. 2010, HCL nr.
41/23. 02. 2010 și HCL nr. 45/17. 02. 2009.”
Mircea Trifu: ”Deci, vă pot spune eu câteva cuvinte despre plângerea
aceasta prealabilă, dacă nu ați citit. Această plângere prealabilă, deși e făcută doar
în numele a unei persoane, procedural că așa prevede legea, face obiectul unei
propuneri de modificare a hotărârii care reglementează, practic stabilește
regulamentul de atribuire a parcărilor în zonele rezidențiale. Cu ocazia asta facem
un apel înaintea derulării procedurilor în instanță către noi, Consiliul local, de a
modifica această hotărâre. Înaintea ședinței de consiliu am avut o discuție
oarecare cu unii din cei care conduc departamentul respectiv. Și chiar și dânșii
spun că s-ar putea aduce îmbunătățiri. Știți foarte bine ce probleme au fost în
prima săptămână. Sunt propuneri care o să vină și de la oameni și cred că ar fi
bine să aduceți în discuție, domnilor viceprimari, în dezbaterea publică acel
regulament pentru a reface hotărârea, pentru a o îmbunătăți. Așa cum ați observat
și dumneavoastră. Mai ales domnul Pleșa că am văzut că v-ați implicat și ați ieșit
acolo în fața oamenilor. Sunt niște deficiențe care decurg din acest regulament și
se pot aduce îmbunătățiri.”
Sandu Cornel Stelian: ”Deci, doamna ne cere să anulăm următoarele
hotărâri: HCL nr. 309/26. 09. 2017, HCL nr. 123/22. 03. 2018, HCL nr. 279/30.
09. 2014, HCL nr. 58/31. 03. 2011, HCL nr. 76/30. 03. 2010, HCL nr. 41/23. 02.
2010 și HCL nr. 45/17. 02. 2009. Cine este pentru menținerea hotărârilor luate?”
Medrea Bogdan: ”Nu sunteți de acord să facem un proiect cu revocarea?”
Sandu Cornel Stelian: ”Ne cere revocarea! Sunteți de acord să facem un
proiect cu revocarea următoarelor hotărâri: HCL nr. 309/26. 09. 2017, HCL nr.
123/22. 03. 2018, HCL nr. 279/30. 09. 2014, HCL nr. 58/31. 03. 2011, HCL nr.
76/30. 03. 2010, HCL nr. 41/23. 02. 2010 și HCL nr. 45/17. 02. 2009.”
”Fiind supusă la vot, această propunere a fost votată cu 3 voturi pentru
Medrea Bogdan, Vasile Crișan, Mircea Trifu, 2 abțineri Popescu Marius Ciprian,
Lazăr Bogdan și 15 voturi împotrivă.”
3. Sandu Cornel Stelian: ”Mai este o cerere cu nr. 67341/26. 06. 2019
solicitând adoptarea unei hotărâri prin care să se dispună redeschiderea pieței
volante din cetate.”

Pocol Dorin: ”Care e aia?”
Hașa Cătălin: ”Aia din spate de la vechea policlinică. De la spital.”
Sandu Cornel Stelian: ”Și cetățenii au drept de a iniția proiecte!”
Vasile Crișan: ”Domnul Sandu! Vă rog frumos o secundă ca să ne
înțelegem unde suntem. Deci, s-a deschis piața volantă din cetate, un lucru foarte
bun pentru locuitorii albaiulieni. Aia din fața spitalului. Când s-a deschis la
început, se punea joia seara panglica așa, rămânea, se elibera parcarea, se ducea
angajatul Primăriei și dimineața deschidea și dădea masă la toată lumea,
supraveghea. Erau femei care mergeau pe urmă și curățau.
Pe ce a trecut timpul, așa cum suntem noi obișnuiți la români, toate au fost
lăsate cam în urmă, tot așa lăsate, tot lăsate până când vedeți că vinerea nu mai
merge nimeni acolo. Angajatul Primăriei nu se mai duce, femeia nu mai face
curățenie. Și totul a rezultat că săptămâna trecută când într-adevăr DSV-ul a fost
acolo și am văzut. Ce făceau românii noștri? Ca românii! Au vândut brânza, au
golit zerul! Au vândut ceapa, au lăsat mizerie! Se pune problema dacă se întâmplă
și se îmbolnăvește un om, un consumator care cumpără de acolo, ce se întâmplă?
Mare scandal! Cineva nu și-a făcut treaba! Dar până să ajungem acolo, și-au făcut
treaba cei care trebuiau să și-o facă? Și atunci de ce mergem cu ce e mai ușor, să
închidem când putem să o lăsăm și să punem pe cel care trebuie să își facă treaba,
domnul Paul Voicu? Cei care trebuie să își facă datoria, să și-o facă! Și să meargă
piața în continuare! Că într-adevăr, și eu sunt de acord! Cel care vinde brânză, să
vină cu brânza în putină frumos pânî la ora 10,00 când dă căldura sau într-o ladă
cu frig în care totul să fie perfect! Au aproape, să nu le zicem chiar abonați sau
simpatizanți în care omul vine, nu mă mai duc până în centru! Lasă că luăm de
aici! Ar fi foarte mare păcat să ne apucăm să închidem piața de acolo! O secundă!
Hai să discutăm! Deci, problema produsă că renunță producătorii? Să începem
cu aprozarele care vând din fața aprozarului și nu le vede nimeni și ocupă și
jumătate din trotuar! Nu sunt probleme? Ele nu stau tot așa? Toată lumea vinde!
Ne uităm la producătorii care vând vinerea?”
Sandu Cornel Stelian: ”Am înțeles că DSV! La DSV trebuie rezolvat!”
Vasile Crișan: ”Păi de ce? Tocmai pentru faptul că dacă mergeau angajatul
Primăriei, cel care este plătit pentru așa ceva, nu se întâmpla lucrul acesta!
Mulțumesc!”
Paul Voicu: ”Îmi pare rău să vă spun! Dar mi-ați ridicat mingea la fileu!
Sunteți total ... Nimic nu știți despre piața volantă! Niciodată Consiliul local nu
a aprobat acolo piață volantă! Niciodată!”
Vasile Crișan: ”Bun! Hai să o anulăm atunci!”
Paul Voicu: ”Unu la mână! Deci, Primăria, niciodată nu a avut o obligație!”
Vasile Crișan: ”Dar ați încasat!”
Paul Voicu: ”Domnule! Mă lăsați să vorbesc? Bată-te norocul că suntem
colegi de ani de zile! Măcar atât! Să ne ascultăm unii pe alții! Niciodată nu am
avut un regulament de funcționare pentru piața volantă, niciodată nu ați avut un
proiect și o hotărâre cu taxare, cu nimic! Acest lucru a pornit pentru acești oameni

deosebiți, pentru care am toată stima. Și de atâția ani! De asta au fost tolerați
producătorii de niște produse tradiționale! A venit de la Consiliul Județean și
vreo trei patru ani nici nu am venit noi deloc, Primăria! I-a dat ordin domnul
Dumitrel la domnul Lazăr, și cu angajații de la apa mică sau de la apa mare, ani
de zile. Dacă mint cu ceva, vă rog frumos să spuneți. Că știți că ați fost acolo. Sau dus angajații de la Lazăr de la Apă dintr-un fel de din ăsta, cum îi zice, este
pus undeva în curtea spitalului, care este tot al Consiliului Județean. Aveau un
container în care aveau mesele de la Consiliul Județean. Le-au pus ani de zile
acolo până când și cei de la Consiliul Județean și de la Apă Canal s-au săturat și
au zis: băi, las-o dracului! O facem noi! Hai să vorbim ca între oameni dacă vrem
să vorbim cinstit! Ia faceți-o voi, Primăria! Ne spălăm pe mâini că ne-am săturat
să facem în atâția ani! Aici suntem, despre asta vorbim! Acolo toată lumea știe că
noi, așa cum ați spus, aici aveți dreptate, în celălalt ați greșit un pic, trebuie să
punem de joi seara cu cei de la Poliția locală bandă ca să scoatem 120 de mașini
afară să nu mai poată să parcheze acolo. Haideți să fim pentru toți, nu pentru unii
mumă, pentru unii ciumă! Dacă vreți adevărul, hai să vorbim adevărul! Că ne
aude lumea și știe ce vorbim aici! Deci, scoatem de acolo de joi seara 120 de
oameni, mergeți de aici, puneți-vă mașinile unde puteți! Toată vinerea până când
piața funcționează și se redă parcărilor, după aceea pot să vină oamenii acolo!
Curățenia o facem tot noi! Încasările sunt la nivel de cât, colegilor?”
Mihai Pripon: ”6 lei pe metru pătrat.”
Paul Voicu: ”6 lei pe metru pătrat. Deci, încasăm vreo 60 de lei.”
Vasile Crișan: ”120 x 6 = 700 și ceva.”
Paul Voicu: ”Stați un pic că nu e 120 x 6! Ce 120 x 6?”
Vasile Crișan: ”Câte locuri de parcare sunt?”
Paul Voicu: ”Măi oamenilor buni! Eu vorbesc de cât se plătește acolo pe
mesele alea! Iar nu înțelegeți ce vorbesc! Noi încasăm doar 60 – 70 de lei de la
acești oameni pentru o vineri și facem deranj la 200 de oameni acolo cu tot ce se
întâmplă! După aceea, după ce pleacă dânșii este dezastru! Vă arăt cu video și cu
poze! Degeaba se supără! Și de o parte și de alta, eu v-am spus adevărul! Zer
peste tot, pungi, plastic, mizerie peste tot! E un dezastru când pleacă! Mai trebuie
încă să vine trei-patru echipe să curețe acolo ore în șir până când rezolvăm! Noi
dacă vrem să redeschidem o piață volantă și suntem hotărâți ca și executiv și
Consiliu local, pornim frumos și concret. Facem un regulament în care scriem ce
produse se vând, între ce ore, cu ce regim de temperatură și așa mai departe, luăm
avize de la DSP, DSV și așa mai departe! Adică, haideți să fim dacă vreți să fim
și să facem administrație publică locală, după care le-am promis și le-am spus și
punctual dânșilor care sunt aici că încercăm de când se micșorează temperaturile,
din august, septembrie să redeschidem această piață cu tot ce trebuie pe ea, cu
regulament și cu avize și cu tot ce trebuie. Așa numai ca să o tot facem de 7-8
ani de zile cu heirupul, eu nu cred că își asumă cineva răspunderea! Dacă
dumneavoastră vreți să v-o asumați ca și consilieri, vă rog frumos să o faceți!”
Vasile Crișan: ”Domnule, nu vreau să îmi asum răspunderea decât să facem

un lucru bun! De vineri dimineața de la 7,00 până vineri seara la ora 16,00
parcările sunt libere! Nu deranjează pe nimeni!”
Paul Voicu: ”Numai de la 8,00 la 16,00! Nici aici nu știți!”
Vasile Crișan: ”Bun! De la 8,00 la 16,00!”
Paul Voicu: ”De la 8,00 la 16,00!”
Vasile Crișan: ”Omul pleacă la servici mai repede! Și dacă rămân 2 – 3
mașini! Azi nu a fost nici o mașină scoași și s-a făcut!”
Paul Voicu: ”Asta nu mai înseamnă, domnul Crișan ca să eliberăm!”
Vasile Crișan: ”Ați zis ani de zile! Hai să lăsăm acum și să ne apucăm de
luna viitoare. Și până luna viitoare să inițiem un proiect!”
Sandu Cornel Stelian: ”Inițiați un proiect că aveți dreptul! Veniți cu el în
Consiliu local!”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Sunt un cumpărător de acolo! Și chiar azi am
cumpărat de acolo! No! Și azi piața a funcționat și am luat brânză de acolo!”
Vasile Crișan: ”Dar întrebați-i azi ce s-a spus? Îi lăsăm și nu îi taxăm! A
fost persoană de la Primărie în Cetate că îi lasă, că nu îi lasă!”
Paul Voicu: ”Azi, dânșii au avut această sesizare în consiliu local și au venit
aici. Am spus: domnule, hai să nu intrăm să amendăm!”
Vasile Crișan: ”Da! Corect! Hai să îi lăsăm și pe ei. Să funcționeze.”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Dar eu nu vreau să intru în dialog cu
dumneavoastră. Eu am vrut să punctăm niște probleme! Revin. Piața respectivă a
funcționat azi. Am fost acolo și am văzut. Dacă mă întrebați pe mine de unde am
luat brânză, că m-a emoționat tanti care o vindea. Dar nu sunt condiții ok acolo.
Nu poți să cumperi brânză la 30 de grade care stă în soare așa pur și simplu. Acolo
trebuie făcute niște lucruri foarte corecte.”
Doamna din public: ”Vinerea trecută au fost acolo de la DSV și au vorbit
cu vecinele mele. Eu nu vând brânză. Eu vând legume. Și domnii de la DSV lea spus așa: să vă reglementați actele pentru că nu aveți nu știu ce e aia vânzare cu
amănuntul și veți putea vinde de dimineața până la ora 10,00, cel târziu la 10,30!
Ca să ne trezim toți sunați că s-a închis, că a scris ziarul și scrie pe facebook că
nu mai avem ce căuta în piață! Eu vând acolo de când s-a deschis piața. Nu m-a
deranjat că plătesc 6 lei, că aici dincoace plăteam mai mult și venea și cu straița!
Și nu e corect! Plătim 6 lei, plătim 6 lei! Dar nu toată ziua te lasă, nu te lasă! Trag
mașina, nu trag mașina! Trage masa și scot mașina! Nu e corect! Dacă ar fi o cană,
o sticlă, o muți! Dar când e masa încărcată!”
Dl. Moldovan: ”Noi suntem acolo. Mă numesc Moldovan Ștefan. Sunt
producător din Daia Română. Cresc vaci și oi. De când sunt acolo nu s-a întâmplat
la nimeni să se îmbolnăvească! Am avut persoane care au venit la mine și au zis:
domnule, Moldovan! De când iau brânza de la matale, copilul meu a fost mai
slăbănog! S-a îngrășat! Am luat seama după a lui vecunul că a fost mai înalt decât
al meu!
Știți ce mi-a zis o clientă? Ai un lapte tare rău, rău, bun! La ora 12,00! Am
o sticlă de lapte de azi dimineață de la 6,00 muls de la văcuțele mele care pasc pe

pășunea proprietate! Noi suntem producători adevărați! Nu mai există! Noi
suntem ultimii bastioni ai producătorilor adevărați! Uite acum am plecat din piața
volantă și nu este mizerie acolo! E curată!”
Paul Voicu: ”Probabil că dumneavoastră ați lăsat curățenie!”
Domnul Moldovan: ”Sunt 30 de mașini acolo! Nu ne deranjează! În caz de
vrea să iasă, putem trage măsuța așa și iasă domnul cu mașina și se duce până în
București. Dacă acolo este din grădina proprietate, din curte, ouă ... de toate ce
avem noi. Caș. Azi am dat cinci cași de 10 kilograme domnului care a fost la
Consiliul Județean. Pentru primarul din Blaj. Și mai am comandă.”
Pleșa Gabriel: ”Dacă îmi dați voie foarte scurt. Da. Așa este. Așa cum a
spus și domnul viceprimar, de la o idee nobilă a pornit toată această piață volantă.
Era concernul acela ”Produs în România”. Da? Scos de Consiliul Județean.Ok.
Știți foarte bine că nu a fost niciodată și am reverificat toate aceste lucruri, nu a
fost niciodată un regulament de funcționare a acestei piețe volante. Am preluat de
la cei de la Apa CTTA să mergem mai departe. Țin minte acum doi ani chiar au
venit dintre dumneavoastră la mine și ne-am dus mai departe cu acest proiect.
Dar trebuie să înțelegem. Și colegii consilieri. Nu ne este greu să facem un
regulament pentru piața volantă. Doamne ferește! O epidemie! Că se poate
întâmpla! Că nu s-a întâmplat până acum? Se poate întâmpla! Și să fie clar cine
va vinde acolo. Producătorii tradiționali locali. Da? Pentru că acele facilități, și
de preț pe care le vom face și altele, se fac în anumite condiții. Să încurajăm nu
pe cei care fac intermediere ci pe cei care produc, așa cum sunteți dumneavoastră.
Sunt convins că și parte din comunitate așteaptă pentru că, probabil și prețurile
sunt mai bune și probabil s-au obișnuit acolo. Foarte bine. Dați-ne voie să
încercăm să facem acest regulament nu foarte complicat și un proiect în care să
dăm legalitate acestei piețe volante. Să ne gândim perioada, ziua.”
Paul Voicu: ”Și avizele.”
Pleșa Gabriel: ”Că dacă doamne ferește se întâmplă ceva, doamnelor și
domnilor, tot noi vom răspunde. Domnule, cum ați lăsat pe domeniul public să se
vândă ceva ce nu este avizat? Înțelegeți? Și atunci, ca să evităm acest lucru, că
sunt convins că nici unul dintre consilierii locali nu vor să nu funcționeze bine
această piață volantă! Dar în niște condiții de igienă stabilite clar printr-un proiect
la consiliu local cu regulament. De acord?”
Paul Voicu: ”Haideți să încheiem spunându-vă așa. Piața provizorie pe care
a mutat-o primăria până am terminat-o pe cea din centru, au venit și ne-au
amendat. 40 de mii. Câți bani, Gabi?”
Pleșa Gabriel: ”Cam așa ceva.”
Paul Voicu: ”Ne-au dat amendă și suntem cu ei în instanță. Nu o să vă
amendeze pe dumneavoastră, că ne amendează pe noi. Nu avem hotărâre, nu
avem regulament, nu avem nimic acolo! Nu putem chiar așa!„
Pleșa Gabriel: ”Înțeleg că există dorința dumneavoastră și există dorința
cetățenilor. Foarte bine. Nu o să o mai lungim noi sper, cel puțin acum juriștii sar putea să mă contrazică cu dezbaterea publică și consultarea populației. Dar

vom încerca să creăm un cadru legal pe care să funcționați. Eu cred că sunt în
asentimentul tuturor consilierilor, că nu vreau eu să mă erijez. E o propunere
pentru dumneavoastră.”
Dl. Moldovan: ”Am aici semnătura. Azi am obținut semnătura de la 336 de
clienți care iau brânză și lapte.”
Sandu Cornel Stelian: ”Vom încheia discuțiile la punctul acesta! V-a spus
domnul viceprimar ce se va face!”
Dl. Moldovan: ”Să funcționăm și noi acolo paralel până se face
documentația. Ne pierdem, ne vindem oile, vacile. Aia produce! Vaca și oaia! Ce
facem cu ele? Să funcționăm și noi acolo!”
Paul Voicu: ”Discutăm cu instituțiile și cu domnul Dumitrel și cu toată
lumea. Să vedem.”
Pleșa Gabriel: ”Și funcționați până vă reglementăm.”
Paul Voicu: ”Și până avem regulamentul, funcționați cum ați funcționat.”
Sandu Cornel Stelian: ”Revenim la ordinea de zi.”
9. Aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare pentru
gestionarea deșeurilor reciclabile colectate separat (hârtie, metal, plastic și sticlă) în municipiul
Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Mircea Petric – consilier Serviciul administrarea activităților
domeniului public și privat care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crișan – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
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."
Părăsește sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan.
Părăsește sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.
Mircea Petric: ” Aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de
salubrizare pentru gestionarea deșeurilor reciclabile colectate separat în municipiul Alba Iulia.”

Marcel Jeler: ”Două treimi ne trebuie.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt? Deci, nu mai suntem toți în sală.”
Marcel Jeler: ”Am numărat 18.”
Pleșa Gabriel: ”Numai Bogdan Medrea a plecat.”
Vasile Crișan: ”La punctul dumneavoastră a rămas că discutăm azi!”

Sandu Cornel Stelian: ”Ăla e punctul 11! Suntem la 9. Supun la vot aprobarea
acestui proiect. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru, 2 abțineri Vasile
Crișan, Bunea Ioan Iulian și un vot împotrivă Mircea Trifu.”
Domnul consilier Lazăr Bogdan precum și domnul consilier Popescu Marius
Ciprian nu au votat.
Paul Voicu: ”Haideți! Stați un pic că dânșii nu știu ce discutăm.”
Lazăr Bogdan: ”Pe cuvântul meu! Eu nu am auzit!”
Sandu Cornel Stelian: ”Păi, dacă stați de povești!”
Lazăr Bogdan: ”Chiar am stat atent!”
Paul Voicu: ”Ce proiect este prima dată?”
Pleșa Gabriel: ”Numărul 9.”
Marcel Jeler: ”Și proiectul s-a votat și a trecut. Cu două treimi.”
Mircea Petrică: ”Haideți că repet.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dacă stați de povești!”
Marcel Jeler: ”Sunteți 18 în sală și au fost 2 abțineri.”
Sandu Cornel Stelian: ”Și voi doi care nu știm cum ați votat!”
Lazăr Bogdan: ”Numai un pic! Cum puteți să spuneți că a trecut proiectul în
care eu nu am votat? După care spuneți că a trecut cu două treimi! Și vreau să văd
alea două treimi! Vreau să le văd!”
Rodica Andronescu: ”Poate vrem și noi să fim atenți cu toții!”
Lazăr Bogdan: ”Vă cred pe cuvânt!”
Popescu Marius Ciprian: ”În momentul în care a început să se citească
proiectul, au părăsit sala domnii. Normal că a fost o gălăgie generală.”
Marcel Jeler: ”Supuneți la vot din nou!”
Lazăr Bogdan: ”Exact! Nu am înțeles! Ați zis că noi nu am votat! Acum am
înțeles despre ce e vorba! Ați zis că a trecut! Ați afirmat că a trecut! Vreau să văd
voturile! Noi cum am votat?”
Domuța Iulius Viorel: ”S-a votat și gata!”
Lazăr Bogdan: ”Păi, domnul! Dacă noi nu am votat! Cum puteți să spuneți că
s-a votat?”
Domuța Iulius Viorel: ”Nu e vina mea că nu ai votat dumneata!”
Sandu Cornel Stelian: ”Măi omule! Dacă tu nu ești atent! Tu nu ști ce se
votează!”
Revine în sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.
Lazăr Bogdan: ”Păi, am întrebat! Era gălăgie! Tocmai de aia am întrebat ce
se votează și mi-ați spus frumos că proiectul 9 a trecut!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul secreatr a spus! Nu eu!”
Lazăr Bogdan: ”Mă scuzați! Domnul secretar, vă rog să îmi spuneți care au
fost cei 14!”
Sandu Cornel Stelian: ”Cine s-a abținut?”

Lazăr Bogdan: ”Nu, nu! Spuneți dumneavoastră din nou!”
Pleșa Gabriel: ”Doi s-au abținut din 19. Din 19 cât e cvorumul acum, doi sau abținut. Domnul Crișan și domnul Bunea.”
Lazăr Bogdan: ”Și noi cum am votat?”
Pleșa Gabriel: ”Dumneavoastră, să presupunem că nu ați votat. Și fără votul
dumneavoastră sunt 15.”
Vasile Crișan: ”Nu e adevărat. Domnul Alin a fost afară!”
Lazăr Bogdan: ”Domnul Ignat a fost plecat!”
Pleșa Gabriel: ”Domnul Ignat! Ai fost aici?”
Sandu Cornel Stelian: ”Proiectul 10 s-a discutat? Nu! Deci, suntem la punctul
9.”
Vasile Crișan: ”Deci, l-am discutat! E gata! Acum!”
Sandu Cornel Stelian: ”Păi acum ce? Acum ce? Finalizăm votul! Cine este
împotrivă?”
Lazăr Bogdan: ”Eu nu sunt împotrivă! Mă abțin!”
Sandu Cornel Stelian: ”Votăm încă odată că nu e clar votul!”
Mircea Trifu: ”Da!”
Marcel Jeler: ”Suntem 19 în sală. Dacă scădem 5 înseamnă 14.”
Pleșa Gabriel: ”Înseamnă că sunt trei abțineri și un vot împotrivă. 19 – 4 =
15.”
Vasile Crișan: ”2 + 2 = 4. Plus unu este egal cu cinci. Și Alin afară.”
Marcel Jeler: ”Vă rog să refaceți votul ca să mergem mai departe, oameni
buni!”
Pleșa Gabriel: ”Numai puțin! Înainte de a reface votul. Să înțelegeți foarte
clar! Sunt tarifele pentru colectarea deșeurilor reciclabile. Deci, știți foarte bine că
aceste tarife au fost stabilite prin licitația de la ...”
Mircea Petrică: ”Nu, nu!”
Pocol Dorin: ”Gabi! Lasă-l pe domnul!”
Mircea Petric: ”Modificările privind protecția mediului ne obligă ca să
aprobăm următoarele chestiuni. Prețuri distincte pentru minim patru fracții respectiv
hârtie, pet, sticlă și metal. Aceste prețuri le aprobăm azi. Avem în dezbatere publică
până în 2 iulie, dacă nu mă înșel, avem pentru deșeuri nesortate. Cum se întocmesc
aceste tarife? Că nu le face nici Mircea Petrică, nici Paul Voicu, nici nu mai știu cine!
Așa! Aceste tarife se fac în baza unei fișe de fundamentare și a unui memoriu
justificativ pe care îl inițiază operatorul cu care lucrăm. Sigur că verificarea o face
aparatul tehnic, pentru că ăla poate sp scrie acolo ce vrea! În funcție de cheltuielile
de motorină, în funcție de cheltuielile cu munca vie și în funcție de profit. Dacă
sunteți la curent cum se face o fișă de fundamentare, nu vă mai explic. Azi aprobăm
acele tarife cu operatorul pe care îl avem încă cu contract Polaris M Holding. Așa.
Proiectul 10, ca să nu mai intervin, este în același context. Legea privind protecția
mediului ne obligă să introducem penalități contractuale în anexa 1 la regulamentul
serviciului de salubrizare. Asta este chestiunea. Noi ne facem treaba. Trebuie să șio facă și ei.”

Lazăr Bogdan: ”Penalități.”
Mircea Petrică: ”Penalități contractuale pentru nerealizarea obiectivului
prevăzut. În anexa 7 la Legea nr. 211/2011.”
Lazăr Bogdan: ”Acum a explicat!”
Sandu Cornel Stelian: ”Mă scuzați! De aia ni le trimite pe mail! Să le citiți
acasă!”
Lazăr Bogdan: ”Da! Dar eu aștept și explicații!”
Sandu Cornel Stelian: ”Și dacă aveți neclarități, puteți veni și la comisie!
Puteți să participați!”
Pocol Dorin: ”Deci, ce votăm?”
Sandu Cornel Stelian: ”Cine este pentru?”
Vasile Crișan: ”!Domnul Sandu! Vă rog frumos! Am ridicat mâna! Dacă vreți!
Dacă nu, gata! Vreau să intervin! Încă odată! Noi tot discutăm de patru fracții! Noi
nu facem și v-am spus și anul trecut. V-am spus în ședință! Noi tot la grămadă! Eu
mă duc în fața blocului și îl arunc!”
Paul Voicu: ”Doamnelor și domnilor consilieri! Niciunde în România nu se
colectează pe patru fracții!”
Vasile Crișan: ”Atunci nu votăm!”
Paul Voicu: ”Sunteți obligați de lege să votați!”
Vasile Crișan: ”Oblige-mă legea dar eu nu votez!”
Paul Voicu: ”Lege dată de PSD – ALDE! Sunteți obligați să votați! Dacă
facem politică și administrație!”
Vasile Crișan: ”Nu facem politică! Facem muncă!”
Paul Voicu: ”Bun! Eu vă spun că ieri am avut o întâlnire în partea de nordvest a țării cu 14 primari la Oradea și am discutat printre altele și această problemă
a salubrizării. O să vedeți că în următoarele 2-3 luni o să venim cu 3, 4, 5 proiecte
pe partea de salubrizare pentru că sunt modificări la modificări, la licitație. Odată că
legea a fost o derogare pentru patru fracții. Trebuia să vină de la 1 ianuarie în
Consiliul local. S-a derogat de la lege de către guvernul României pentru că se știe
că niciunde în România nu se poate face așa ceva. De ce? Pentru că operatorii care
sunt acum și operează mai au câte o lună, două, trei de contract, după care se vor
încheia aceste luni de contract și vor veni la operare cum e la noi pe patru zone, cei
care au câștigat licitația la AIDA Salubris cu alte prețuri, cu altceva. Acum, cât de
curând se va încheia partea de operare la punctul de colectare la Galda, care pe lângă
prețurile stabilite în urma licitației la colectare transport și depozitare, vor trebui puse
în plus și acel tarif pe zonă de depozitare în rampă care se va selecta în urma acestei
licitații. Plus cei 30 de lei pe tonă plătit la fondul de mediu. Toate lucrurile acestea
nu sunt puse aici, așa cum a zis colegul meu, că vrea cineva din executiv. Pe noi ne
obligă legea să le punem. Dacă nu înțelegem că trebuie aplicate! Noi, până acum o
lună așteptam derogarea de la această lege care a fost și cu 1 ianuarie. O să mai fie
dată odată. Dar în ședința de marți nu s-a stabilit. Și noi și tot județul și alte județe
și Asociația Salubris, toți așteptăm lucrul acesta. Și nu s-a făcut. Noi suntem obligați
să venim cu ele aici. Dacă nu le aprobați, înseamnă că nu respectați o lege a

României care trebuie respectată de toată lumea. Dacă scrie în lege că nu ai voie să
treci pe roșu la semafor, dumneavoastră treceți pe roșu că nu vă convine? E o lege,
măi oameni buni! E o lege a României! Cum spuneți că nu votați? Eu nu înțeleg
lucrurile astea! Dacă e o lege în țara asta! Eu spu! Eu nu votez! Eu nu îmi permit să
spun că nu votez chiar dacă sunt din opoziție! Dumneavoastră spuneți: nu votez!
Dar e o lege dată de PSD – ALDE! Și spuneți eu nu votez! Vă rog să nu votați!
Faceți cum vreți! Eu nu mai înțeleg nimic din țara asta!”
Mircea Petric: ”Mai mult. Eu vreau să completez. Vreau să spun că noi avem
obligația de a crea cadrul legislativ pentru colectarea celor patru fracții.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri
Mircea Trifu, Bunea Ioan Iulian, Vasile Crișan.”
S-a adoptat Hotărârea 195/2019
10. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare
a serviciului public de salubrizare în municipiul Alba Iulia aprobat prin HCL nr.
36/2016 cu modificările și completările ulterioare
Se dă cuvântul domnului Mircea Petric – consilier Serviciul administrarea
activităților domeniului public și privat 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.”

Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri
Mircea Trifu, Bunea Ioan Iulian, Vasile Crișan.”
S-a adoptat Hotărârea 196/2019
11. Aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare
conform prevederilor OUG nr. 74/2018

Se dă cuvântul domnului Mircea Petric – consilier Serviciul administrarea activităților
domeniului public și privat care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Vasile Crișan – secretar comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Vasile Crișan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
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."
Sandu Cornel Stelian: ”Aici am avut noi în comisie o chestiune care nu ne-a
fost clară. Ni s-a explicat de ce. Dacă ați citit și împărțit sumele respective,
rezultatele respective, containerele din ianuarie, prețul mai mare. Ceea ce ar fi fost
anormal. Adică, cantitatea creștea de cinci ori și prețul de 10. Ni s-a explicat că de
fapt sunt mai multe transporturi.”
Mircea Petric: ”Anomaliile au apărut de la lei/cantitate. Pentru că avem tariful
stabilit pe lei/container/lună. Fișa de fundamentare este foarte bine făcută. Am
verificat-o cu aparatul de specialitate de la Salubris. Și vreau să vă spun următoarea
chestiune. Modul de calcul. Avem containere de 1,1. 1100 litri. Trei ridicări pe
săptămână înmulțite cu 52 de săptămâni cât are anul și cu densitatea care în caietul
de sarcini al Salubris este 0,250 kg/metru cub. Raportat și transformat totul în tone
se împarte la 1000. Ori 30 de lei economia circulară. Vorbim de deșeuri menajere de
la bucătărie, nereciclabile.”
Pleșa Gabriel: ”Aici este ceea ce a rezultat din licitația Adi Salubris. Vestea
bună este că prețurile cel puțin acum sunt ...”
Pocol Dorin: ”Hai să votăm! Ok! Hai să trecem la vot, domnilor!”
Vasile Crișan: ”Votez ceea ce va fi valabil nu știu când!”
Paul Voicu: ”Domnul Crișan! Iar intervin să vă explic! Votăm 28 de UAT-uri
din zonă. Că dacă nu votăm, nu se poate încheia contractul. Nu că vrem sau nu
vrem! Și stați liniștiți că stăm mai bine decât Clujul și Târgu Mureș.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri
Mircea Trifu, Bunea Ioan Iulian, Vasile Crișan.”
S-a adoptat Hotărârea 197/2019
12. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.14

Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Birou licitații contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Marcel Jeler: ”Toate cu două treimi.”
Mihai Pripon: ”Aici, în baza cererii depuse de către chiriaș, conform
dispozițiilor legii vă supunem la vot acest proiect.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 198/2019
Părăsește sala de ședință doamna consilier Rodica Andronescu.
13. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Ariesului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.1
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Birou licitații contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Mihai Pripon: ”La fel.”
Mircea Trifu: ”Stați un pic. O secundă. Vreau să semnalez un aspect aici.
Domnul Pleșa, domnul Paul Voicu! Faceți cumva și introduceți sau aveți o
discuție cu aparatul de specialitate. În continuare oamenii ne sesizează că e
aproape imposibil să găsești pe site-ul Primăriei regulamentul de atribuire al
locuințelor ANL. Pur și simplu am încercat și eu.”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu e vorba de atribuire.”
Pocol Dorin: ”Aici își cumpără chiriașul.”
Mircea Trifu: ”Am înțeles ideea.”
Paul Voicu: ”Zice de regulamentul de atribuire.”
Mircea Trifu: ”Nu mai fiți așa rigid.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea 199/2019
14. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia,str.Ștefan cel Mare, nr.12
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Birou licitații contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Mihai Pripon: ”Acest proiect bănuiesc că îl cunoașteți și vă aduceți aminte
de el. În plus față de proiectul prezentat data trecută, am anexat la acest proiect un
raport al comisiei de aplicare a legii 10, astfel încât aștept cu interes discuțiile care
urmează.”
Paul Voicu: ”Aici m-ați acuzat pe mine că nu știu ce interese am!”
Mircea Trifu: ”Noi?”
Vasile Crișan: ”Eu nu am acuzat pe nimeni!”
Lazăr Bogdan: ”Nu v-a acuzat nimeni!”
Vasile Crișan: ”Am spus un lucru.”
Paul Voicu: ”Ați spus unii că am avut eu ceva acolo!”
Mircea Trifu: ”Cine, domnul viceprimar?”
Paul Voicu: ”Vă dau de acolo. Revin la procesul verbal!”
Vasile Crișan: ”Acest proiect a fost trecut acum două luni de zile. Nu a trecut.
Înseamnă că cineva are un interes de l-a repus iară!”
Paul Voicu: ”Iar nu înțelegeți nimic! V-am demonstrat că nici la problema cu
piața și nici aici nu știți nimic! Dacă nu știți nimic, haideți măcar doamen iartă-mă
în Primărie să vă informați! Veniți numai și faceți afirmații și habar nu aveți despre
tot trecutul acestei clădiri și al acestei doamne care a plecat cu o lună înainte de
revoluție în Germania. V-am dat tot trecutul acestei clădiri din 89 până acum! Tot ce
s-a întâmplat acolo! Cum a plecat, cum i s-a luat abuziv! Acum trebuie să cumpere
a doua oară! V-am dat 14 pagini acolo! Le-ați citit! Nu mai acuzați!”
Lazăr Bogdan: ”Este vreo modificare în proiect față de cel care a fost
respins?”
Paul Voicu: ”Modificare nu este. Sunt explicații ca să nu mai ...”
Lazăr Bogdan: ”Este adevărat că doamna s-a adresat instanței și a pierdut?
Adică, vrem să îi dăm înapoi femeii? Da?”
Paul Voicu: ”Nu îi dăm înapoi! Nu îi dăm nimic!”
Lazăr Bogdan: ”Vrea să cumpere femeia! S-a adresat la instanță?”
Paul Voicu: ”S-a adresat instanței ca să îl primească!”
Sandu Cornel Stelian: ”Ca să îl primească gratis!”
Lazăr Bogdan: ”Și ce a spus instanța?”
Hașa Cătălin: ”Că nu poate!”

Lazăr Bogdan: ”Bun. Vine înapoi la noi! Acum vreți să îl scoatem la licitație
publică! Corect?”
Pleșa Gabriel: ”Da.”
Lazăr Bogdan: ”Care este asigurarea că doamna este singura persoană
interesată și va merge la licitație?”
Sandu Cornel Stelian: ”Nici una!”
Lazăr Bogdan: ”Drept și prin urmare, eu zic să refuzăm și de data asta și să
facem parcare publică. Da? Adică, noi vrem să i-l dăm unei femei înapoi să și-l
cumpere. Care a trecut prin instanță, care nu avem nici o asigurare că ea va fi singura
persoană care se va duce la licitație. Pe lângă faptul că a mai fost respins odată, nu
văd rostul să tot revenim. Și să facem acolo parcare publică.”
Paul Voicu: ”Eu vă spun de ce am revenit încă odată cu el și cu asta închei.
Votați cum vreți! Pentru că eu consider că după ce comuniștii au făcut atâtea nebunii
totale, inclusiv casa părinților mei de pe strada Avântului au luat-o în 76 cu 724 mp.
L-au despăgubit pe tata cu 24 mii de lei iar pentru teren cu 0,50 lei/mp. Și tatăl meu
s-a adresat instanței și a pierdut. Dar niciodată nu s-a făcut acolo nici un proiect să
i-l dea înapoi! Că sunt blocuri făcute acolo! Unde sunt blocuri din astea eu consider
că trebuie să reparăm o chestiune. Dragilor, v-o spun cu toată tăria și cu toată
responsabilitatea! Nu mai tot spuneți că am făcut multe! Da! Sunt făcute! Vă pot
spune colegii mei. Sute de asemenea proiecte în ultimii 20 de ani pe care consiliul,
poate nu dumneavoastră, le-a aprobat pe toate. Așa cu licitație publică, toate au fost
aprobate în consiliu local.”
Mircea Trifu: ”Vreau numai să spun că domnul Voicu a făcut o afirmație și sa și uitat așa expres la mine. Nici unul dintre colegii consilieri nu l-au acuzat.”
Sandu Cornel Stelian: ”Eu zic că te simpatizează! De aia s-a uitat așa la tine!”
Mircea Trifu: ”Nu l-a acuzat de nici un fel de party pree cu problema asta.
Într-adevăr, ulterior a apărut o interpretare în presă. Fiind presă liberă poate să facă
orice observație. Dar noi de aici nu am făcut la momentul respectiv decât niște
observații obiective, care la un moment dat frizând logica minimă, așa cum a fost
expus. Oricum a-i lua-o și oricât a-i pune sentiment în problema că femeia aceea ar
fi fost îndreptățită să primească, atâta timp cât există o hotărâre judecătorească, așa
cum a observat și colegul meu, și chiar dacă s-au făcut sute de astfel de chestiuni,
cred că e momentul să oprim lucrul acesta. Pentru că în primul rând, din punctul
meu de vedere nu este o abordare legală. Abordarea din punct de vedere legal nu e
asta. Vrem să scoatem la licitație un bun pentru că a mai fost făcută treaba asta de
nu știu câte ori și că a fost nedreptățită de comuniști. Mai am o frază. În altă ordine
de idei, propun un amendament vis a vis de proiectul acesta pe care cred că și data
trecută l-am propus, ca acest teren să facă obiectul unui proiect prin care noi,
Primăria, să facem o parcare acolo. Mai ales că zona este destul de aglomerată și e
un deficit de parcări uriaș în zonă. Uriaș!”
Lazăr Bogdan: ”După povestea domnului Paul Voicu cu tatăl dânsului, mai
multe motive să votăm împotriva acestui proiect! Să nu riscăm să se facă bloc acolo,
cum a pățit și tatăl dânsului.”

Paul Voicu: ”Haideți să vă mai spun ceva chiar scurt. Ați votat acum câțiva
ani, cred că alt consiliu, CT 9 să demolăm. CT 9 este pe strada Poligonului. O zonă
foarte aglomerată cum spun colegii și pentru zona asta. CT 9 nu am putut să o
demolăm. Nu am reușit să demolăm de 3, 4, 5 ani deoarece nu am putu să mutăm
postul trafo. Acum am rezolvat cu Electrica. Gabi știe foarte bine. Mutăm postul
trafo. Dar ce s-a întâmplat? Fostul proprietar care a avut teren acolo între blocuri
revendică terenul. Și se pare că instanța i l-a dat. Aici cum a judecat instanța?”
Lazăr Bogdan: ”Păi, nu i l-a dat! Terenul este al Primăriei. Trebuie să stabilim
ce facem cu el. Drept și prin urmare, propun amendamentul sau ce vreți
dumneavoastră, să anulăm licitația publică. Iar să nu votăm licitația publică și să
facem un proiect de lege acolo și să facă parcare publică.
Popescu Marius Ciprian: ”Având în vedere că toată cererea asta de a scoate la
licitație imobilul care și acum vreo două luni a fost în Consiliul local, e venită din
partea doamnei Huter Maria, cetățean german care își dorește din nou imobilul, cred
că după 29 de ani și jumătate de când doamna și l-a pierdut, în condițiile în care nu
a mai plătit impozit, teoretic Primăria ar fi trebuit să îl administreze de mult acel
imobil și să nu mai fie îngrădit în zonă sau în perimetrul ei. Eu aș avea o altă
propunere. Decât să vindem 400 și ceva de mp care sunt solicitați, nu mai bine
cumpărăm noi 117 mp ai dânsei? Și facem exact cum spunea și colegul meu. Exact
o parcare. De ce să vindem 400 când putem să cumpărăm 117? Tot la același preț
de 38 de euro/mp la cei 117 și să se facă un raport de evaluare și pentru construcție.”
Pocol Dorin: ”Acum mi-a răspuns el fără să îl întreb. Vroiam să îl întreb pe
Mihai Pripon care e prețul? Am înțeles că e 38 de euro pentru zona respectivă. Nu
știu cât e de corect prețul.”
Lazăr Bogdan: ”Domnul Pocol! O să vă răspund eu! Ăla e prețul de pornire
de la care pleacă licitația! Povești! Hai să îl luăm noi!”
Pocol Dorin: ”Poți să participi și să îl cumperi!”
Lazăr Bogdan: ”Da!”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”E vorba de un teren lipit sau care e foarte
aproape de altul. Care a fost al doamnei. Cine folosește locul ăla?”
Mihai Pripon: ”Asta nu știu. Știu că e îngrădit și e săpat. E folosit.”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”De când e așa? Doamna Huter are casa și a rămas
terenul de lângă ea. Că bine am priceput. Că bine a zis domnul Popescu. Haideți să
nu votăm nici azi. Mai sunt vreo trei-patru luni când poate să intre la uzucapiune. Și
dacă demosntrază 30 de ani că a folosit terenul singură, o să fie al ei! Și nu mai luăm
nici bani că ...”
Popescu Marius Ciprian: ”E mai complicat la uzucapiune să îl ia. Are sentința
de pe judecătorie că a pierdut pe legea 10. I-a fost respins.”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Dar îl folosește de 30 de ani!”
Popescu Marius Ciprian: ”Abuziv.”
Lazăr Bogdan: ”Mulțumesc domnul Tudorașcu. Doamna respectivă nu e
proprietar pe terenul respectiv!”
Popescu Marius Ciprian: ”Municipiul Alba-Iulia.”

Lazăr Bogdan: ”Nu putem face și noi o anchetă să vedem cine folosește ilegal
acolo? Ca să nu riscăm să fie uzucapiune cum spune domnul Tudorașcu. Adică ...
Poliția locală! Dacă îl folosește de 30 de ani în mod ilegal! Mulțumesc frumos pentru
această obiecție! Haideți să vedem cine!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Lazăr! Există o regulă! Haideți să ne
respectăm între noi!”
Lazăr Bogdan: ”Ce nu am respectat? Am întrebat și eu!”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă mai sunt? Dacă, nu supun la vot. Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu u 10 voturi pentru, 5 abțineri
Moldovan Angela, Bucur Dumitru, Vasile Crișan, Popescu Marius Ciprian, Popescu
Antoniu Emil și 3 voturi împotrivă Lazăr Bogdan, Mircea Trifu, Bunea Ioan Iulian.”
Marcel Jeler: ”Nu a trecut.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 200/2019
15. Trecerea în proprietatea municipiului Alba Iulia – domeniul privat a
imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 53
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”Aici am avut un proiect respins de la Prefectură, după care
discutând cu domnul Mera de la Prefectură, a fost de acord să trecem noi această
alipire în domeniul privat al Primăriei. El nu este de acord să facem noi alipiri
care sunt pe Statul Român fără să fie trecute în domeniul privat. Și având în
vedere că a produs efecte, a fost de acord să facem o modificare.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru
aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și un vot
împotrivă Vasile Crișan.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 201/2019
16. Însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr.
174/176/2016 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de

specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”Aici a fost o expertiză tehnică extrajudiciară făcută cu vreo
jumătate de an în urmă. Însușire în Consiliul local. Instanța nu a fost de acord cu
extrajudiciara și a numit un expert judiciar. E aceeași formulă. Nu afectează
domeniul public.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru
aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 202/2019
17. Însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar
nr. 3721/176/2019 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”Un raport de expertiză extrajudiciară cu rectificarea
suprafeței la un hol și o boxă la un apartament.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru
aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 203/2019
18. Înscrierea în domeniul privat a municipiului Alba Iulia a imobilului
(teren) situat în Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 78
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.

Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”Aici este o solicitare de acordare pe Calea Moților.
Proprietarul casei. Terenul din jurul casei este pe Statul Român.”
Vasile Crișan: ”De ce să îl vindem?”
Pocol Dorin: ”Dacă e casa lui pe terenul ăla!”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru
aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere
Vasile Crișan.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 204/2019
19. Atribuirea în proprietate solicitanților, proprietari ai apartamentelor,
terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din contrucții
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”Aici sunt proprietarii apartamentelor.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru
aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 205/2019
20. Atribuirea în proprietate solicitanților, proprietari ai apartamentelor,
terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”La fel și 20.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru
aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 206/2019
21. Însușirea documentației cadastrale de parcelare asupra unui imobil
situat în Alba Iulia, Bulevardul Republicii
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”O parcelare pe Vasile Alecsandri colț cu Republicii. O
parcelă de teren. Se dorește să fie concesionată. Am propus o parcelare.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru
aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și o
abținere Vasile Crișan.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 207/2019
22. Stabilirea taxelor speciale pentru emiterea certificatelor de urbanism si
a autorizatiilor de construire, in regim de urgenta.
Se dă cuvântul domnului consilier Mircea Trifu care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Popescu Antoniu Emil – președinte comisie care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti.
Popescu Antoniu Emil: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Mircea Trifu: ”Pentru elaborarea acestui proiect am avut în vedere un
schimb de bune practici între mai multe primării de municipii mari din România.
Și m-am inspirat din proiectele lor. Și m-am consultat evident și cu colegii de la
biroul urbanism. Și sunt în măsură să prezint o situație de fapt pe care o cunoașteți
și dumneavoastră. În momentul de față există un număr de aproximativ 2000 de
certificate de urbanism elaborate în medie anual. Și pe acest interval de 30 de zile,
ele conform legii sunt furnizate către cei care le solicită. În realitate ce se întâmplă?
Cred că toți ați avut experiența asta. De fiecare dată, noi consilierii și alții din

Primărie sunt sunați de prieteni. Nu cred că nu i s-a întâmplat nici unui om din
primăria asta lucrul acesta.”
Hașa Cătălin: ”Mie nu!”
Mircea Trifu: ”Păi, parcă era regulamentul că ne ascultăm. Ne ascultăm și
pe urmă ...”
Hașa Cătălin: ”Ați pus o întrebare.”
Mircea Trifu: ”Era regulamentul acesta!”
Sandu Cornel Stelian: ”Am citit! Știm despre ce este vorba! 1000 de lei!
3000 de lei!”
Mircea Trifu: ”În aceste condiții, ca și celelalte municipii din această zonă
și ca să nu mai fie această presiune, în primul și în primul rând pentru oamenii
care lucrează la departamentul urbanism. Ba că îi caută un consilier local, ba că
îi sună cineva, domnule mi-e prieten! Domnule, te rog dă-i mai repede! Practic,
nu aș putea să spun că se face o anumită ... decât o presiune asupra muncii lor,
fiind nevoiți să elaboreze 20 de certificate pe zi. Municipiile respective au
introdus această taxă specială pentru cei care se grăbesc. Și într-adevăr sunt
oameni. Și asta e și filosofia acestor taxe speciale și în alte instituții. Atunci când
te grăbești, dacă tot există acest fenommen, se taxează. Bineînțeles că se pot face
amendamente. Eu, inspirându-mă din experiența celorlalte și din bune practici
ale celorlalte municipii, am trecut aici niște sume. Pentru suprafețe mai mici de
5000 mp o taxă de 500 de lei. Asta în condițiile în care să fie elaborat nu în 30
de zile ci în 3, 7, 10 zile în funcție de suma respectivă. Pentru inițierea în regim
de urgență a certificatelor de urbanism pentru lucrări de construire, desființare se
va percepe o taxă de pentru suprafețe mai mici de 5000 mp – 1000 de lei, pentru
suprafețe mai mari de 5000 mp – 3000 de lei. Cam ăsta ar fi pe scurt proiectul.”
Popescu Marius Ciprian: ”O să încep foarte scurt prima dată cu afirmația
făcută de colegul meu Mircea Trifu și îl rog să își retragă cuvintele că unii
consilieri sună să rezolve. Nu mă simt în cauză și cred că nici unul de aici nu face
abuz de faptul că este consilier și sună pe nu știu unde prin aparatele de
specialitate să i se dea ceva ilegal. Da? Și ce vroiam să spun legat de acest proiect?
Tocmai că sunt și văd că au rămas în sală colegii de la departamentul urbanism.
Și vreau să îi întreb pe dânșii ce ar însemna din punct de vedere al muncii. Pentru
că și așa sunt foarte puțini angajați acolo și duc o muncă titanică cu certificatele
de urbanism, în condițiile în care este cel mai important act. Că în bază la el începi
să iei toate avizele de care ai nevoie în vederea unei autorizații de construire. Și
vreau să văd dacă s-ar putea fizic, angajații de acolo, fără să își mai ia concedii
din când în când, care e dreptul lor legal, să întocmească aceste certificate de
urbanism într-un timp atât de scurt. În condițiile în care e vorba doar de niște
sume pe care le-ar încasa Primăria în plus.
Și al doilea lucru pe care vreau să îl punctez. Și o să vă dau și un exemplu
ca să fiu concret în ceea ce spus. Mi se pare că este o diferență foarte mare între
suprafețe. Până la 5000 mp – 1000 de lei, de la 5000 mp încolo 3000 de lei. Adică,
dacă am un teren de 5000 mp și un metru pătrat depășesc, trebuie să plătesc 3000

de lei pentru împrejmuire că îmi trebuie certificat de urbanism. Vin din Spania,
stau o lună. Vreau să fac o împrejmuire la teren și trebuie să plătesc 3000 de lei
că am un metru în plus. Adică, o diferență de 2000 de lei.”
Mircea Trifu: ”Pot să răspund?”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar nu te-a întrebat pe tine!”
Mircea Trifu: ”Ba da!”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu! I-a întrebat pe domnii!”
Mircea Trifu: ”A făcut la sfârșit o referire la mine.”
Sandu Cornel Stelian: ”L-ai întrebat ceva?”
Popescu Marius Ciprian: ”I-am spus să își retragă anumite afirmații.”
Mircea Trifu: ”Ultima referire era la suprafață și la cifre. Pot să îi răspund?”
Sandu Cornel Stelian: ”Îi răspunde dânsul! Nu amândoi!”
Alexandru Romanițan: ”Într-adevăr la serviciul de urbanism nu a fost
niciodată o asemenea taxă și nu o să fie ușor. Asta e clar. Găsim variante. Mai
angajăm doi oameni! Glumesc! Două secunde. Cea mai mare problemă nu ar fi
la certificate să le remitem în timpul acesta. Mai ales că la Alba-Iulia, sistemul și
probabil că știe toată lumea, veniți cu actele, le verificăm. După aceea vă zicem
dacă vă mai lipsește ceva. De obicei, când se depun actele sunt toate în regulă. E
în regulă.”
Paul Voicu: ”Pentru autorizații. Acolo e mai ...”
Alexandru Romanițan: ”Pe autorizații. Acolo intervine problema. În sensul
că vă zic sincer. Se lungește o săptămână – două. Gândiți-vă. E un dosat atât de
gros. E greu. Verifică colegii. Descoperă tot câte una. Cheamă proiectantul, mai
fă asta! Mai repară asta! Acolo o să fie cea mai mare provocare. Nu e imposibil,
bineînțeles. Dar acolo o să fie cel mai greu. Asta vă zic nu din punct de vedere al
unui angajat al Primăriei. Ca locuitor al orașului. Un pic taxele micșorate dacă se
poate.”
Mircea Trifu: ”Am și eu o întrebare. Știu că e greu de răspuns la ea. Către
domnul Alex.”
Sandu Cornel Stelian: ”E proiectul tău de hotărâre și tu întrebi?”
Mircea Trifu: ”Domnul Sandu! Hai, domnule! Dacă lungiți așa discuția asta
inutilă!”
Sandu Cornel Stelian: ”Păi nu o lungesc!”
Mircea Trifu: ”Dacă mi-ați fi permis să pun întrebarea asta! La alte proiecte
ați stat și am discutat aici jumătate de oră ca să ne convingeți să dăm un teren
public! Acolo nu a fost problemă! Ați fost tot președințe și acum o jumătate de
oră! Am stat o jumătate de oră ca să ne convingeți că trebuie să dăm un teren
public! Acum nu îmi mai permiteți să spun lucrurile! Vi se pare corect?”
Lazăr Bogdan: ”Întreb departamentul. Considerați că este oportună
propunerea asta din punctul vostru de vedere? Credeți că ar ajuta la ceva?”
Popescu Marius Ciprian: ”Doar la buget.”
Lazăr Bogdan: ”Eu întreb pe ei. Că ei vor face cea mai multă muncă.”
Popescu Marius Ciprian: ”Ei pot să susțină fizic și prin muncă o astfel de

abordare?”
Alexandru Romanițan: ”Vă dau un exemplu. Azi am fost doar eu și domnul
Sorin în tot serviciul de urbanism. Avem momente din astea când o să fie foarte
greu. Nu imposibil bineînțeles. Ne adaptăm dacă trebuie și facem.”
Mircea Trifu: ”Domnule Sandu! Încă odată fac apel la dumneavoastră să
îmi dați voie să spun!”
Sandu Cornel Stelian: ”Ce să spui? Ți-am mai dat odată cuvântul!”
Mircea Trifu: ”Ca să răspund dumnealui! Dumneavoastră nu ați fost atent
la ceea ce a spus domnul Popescu! Făcea referire la un cetățean care se întoarce
de nu știu unde! Din Spania! Dânsul se poate adapta la situația de fapt. Nimic nu
se schimbă! Un cetățean care se găsește în situația precizată de domnul Marius
va proceda ca până acum. Are acele 30 de zile la dispoziție. Și nu îl costă absolut
nimic. Aceste taxe pe care eu le propun și încă odată repet. Municipii precum
Cluj, Baia Mare, Sibiu și altele le-au impus, le-au impus tocmai dintr-un singur
motiv. Ca să ridice această presiune de care domnul Popescu se miră așa ca și
cum s-ar mira de o chestiune care este ... Eu v-aș pune o întrebare. Dacă vreodată
în ultimii doi ani de zile, și l-aș ruga pe domnul Sorin să răspundă, că nu trebuie
să dea nume, s-a întâmplat ca o persoană din Primărie sau consilieri să vină în
interiorul biroului de urbanism și să solicite biroului de urbanism ca să nu facă
în 30 de zile. Să facă în 7 sau în 10Și dacă există un fenomen cu asta? Și dacă
dânsul spune că nu este ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Popescu! Sunteți mulțumit?”
Pocol Dorin: ”Și dacă omul vine din Italia?”
Mircea Trifu: ”Dar nu îi dați voie să răspundă domnul Sorin?”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul? După ce votăm!”
Mircea Trifu: ”După ce votăm îi dați voie?”
Sandu Cornel Stelian: ”Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 3 voturi pentru Mircea Trifu,
Lazăr Bogdan, Vasile Crișan, 3 abțineri Moldovan Angela, Popescu Antonio Emil,
Popescu Marius Ciprian și 12 voturi împotrivă Bunea Ioan Iulian, Pleșa Gabriel,
Paul Voicu, Raul Sebastian Tudorașcu, Sandu Cornel Stelian, Popa Pavel, Pocol
Dorin, Lupea Gabriel, Alin Ignat, Hașa Cătălin, Domuța Iulius Viorel, Bucur
Dumitru.”
Marcel Jeler: ”Proiectul a fost respins.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 208/2019
23. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 92/2006 a Consiliului local
privind reguli pentru amplasarea locuințelor colective în Municipiul Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului consilier Mircea Trifu care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat nefavorabil acest proiect de hotărâre și avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Marcel Jeler: ”Este proiectul acela pe care trebuia să îl amânați.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar nu a zis că se face o comisie care nu știu ce?”
Mircea Trifu: ”Da. Și eu sunt intrigat de faptul că așa cum de multe ori, multe
lucruri spuse aici nu s-au respectat și nu s-au făcut. Așteptăm din partea aparatului
de specialitate și din partea domnului Paul Voicu și din partea domnului Pleșa și din
partea celor de la urbanism eventual, să stăm la o masă rotundă, așa cum s-a promis
să declanșăm niște întâlniri cetățenești pe care pe care văd că nu le-am mai făcut.
Proiectul respectiv văd că a fost repus din nou în atenția dumneavoastră. Vreau doar
să faca acea rectificare pe care am văzut și la proiectul 7 că nu s-a făcut. Deși în
procesul verbal am menționat și atunci că la art. 2 subpunctul ”g” aș fi vrut să fie
scos de acolo paragraful care limita acest proiect propus de mine doar la locuințele
P + 3 și mai sus. Adică, propunerea de proiect făcea referire la toate locuințele. Pe
scurt. Proiectul face referire la o chestiune foarte simplă deși data trecută s-a creat o
confuzie între parcările de reședință, parcări ce urmează a fi cu plată. Aici este vorba
de un lucru simplu, domnule. De o situație foarte simplă. Ajunge sau nu ajunge un
loc pentru un imobil dintr-o locuință nouă? Și răspunsul, cred că toată lumea e de
acord. Nu ajunge. Nu ajunge din cauza faptului că media numărului de mașini e mai
mare decât una pe apartament. Și mai ale de atât. Vizitatorii care ulterior vin în vizită
nu au unde parca. Și ce se întâmplă? Parchează exact pe locurile publice și
îngreunează circulația. Plus că se situează înafara legii. Nu e așa? Vor trebui să
plătească amenzi binevoiți, după cum știți să parcheze pe trotuar! Asta e propunerea
mea. O mențin. Și dacă aveți obiecții? Dacă nu ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot! Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea Trifu,
Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan, Popescu Antonio Emil, Vasile Crișan,
Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Moldovan Angela, 3 abțineri Pleșa Gabriel,
Domuța Iulius Viorel, Sandu Cornel Stelian și 7 voturi împotrivă Pocol Dorin, Paul
Voicu, Rodica Andronescu, Popa Pavel, Raul Sebastian Tudorașcu, Alin Ignat, Hașa
Cătălin.”
Marcel Jeler: ”Proiectul a fost respins.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 209/2019
24. Proiect de hotărâre privind deplasarea domnului Paul Voicu –
viceprimar al municipiului Alba-Iulia în orașul Berlin din Germania în perioada
1 – 5 iulie 2019.
Se dă cuvântul domnului Paul Voicu care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Alin Ignat – președinte comisie - care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Alin Ignat: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Paul Voicu: ”Vă explic un pic de ce am venit și cu el peste ordinea de zi.
Pentru că invitația a fost primită de la Hans Martin Sieg director al Fundației
Konrad Adenauer în 25 iulie și nu am putut pregăti înainte. Suntem opt primari
din România care mergem la un curs de pregătire în Germania pentru
administrație publică. Totul este plătit de această fundație. Transport, cazare.
Avem și bilete de avion. Nu costă Primăria și Consiliul local nimic. Când vin de
acolo, vă spun ce ne-au învățat. Avem program de dimineața de la 8,00 până
seara la 7,00.”
Paul Voicu: ”Ne aduceți câte un magnet?”
Mircea Trifu: ”Domnule Voicu! Ne puteți spune cine o să mai fie din
delegația asta?”
Paul Voicu: ”Știu câțiva primari.”
Mircea Trifu: ”Nu din Alba-Iulia zic.”
Paul Voicu: ”Din județul Alba nu mai sunt primari.”
Mircea Trifu: ”Din Alba-Iulia nu din județ. O să fiți singur sau o să fie și o
delegație?”
Paul Voicu: ”Ce delegație? Sunt doar primari la un curs de pregătire de
administrație publică din Germania.”
Mircea Trifu: ”Am înțeles.”
Paul Voicu: ”Schimb de experiență. De aici o să fie primarul Bolojan,
primarul de la Reșița. Cred că o să fie și primarul din ... Nu știu toată lista. Dar
suntem opt primari din toată România. În prima etapă.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot! Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 210/2019
25. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 184/2019 a
Consiliului local al municipiului Alba-Iulia.
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciu public comunitar
pentru cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul
de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”Aici a fost lipsă un unu. Și a trebuit să refacem. Să
modificăm hotărârea. La un număr topografic.”
Pocol Dorin: ”Ce ați greșit și ce ați schimbat?”
Hașa Cătălin: ”La numărul topo.”
Paul Voicu: ”Un /1. Ultimul slash 1. Eroare materială.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru
aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 211/2019
26. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe în municipiul
Alba-Iulia.
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Birou licitații contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”Aici a fost lipsă un unu. Și a trebuit să refacem. Să
modificăm hotărârea. La un număr topografic.”
Mihai Pripon: ”Aici este vorba de repartizarea unei locuințe care a intrat
curând în patrimoniul municipiului Alba-Iulia. S-a discutat luna trecută la comisia
de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat. Aveți ancheta socială
anexată.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru
aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 212/2019
27. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de parcelare
asupra unui imobil situat în Alba-Iulia, strada Tudor Vladimirescu
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Pavel Nicolae: ”E vorba despre un PUD aprobat. Modernizarea
magazinului Unirea. Și acolo solicită o extindere.”
Pocol Dorin: ”Știm. E scara rulantă.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru
aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 213/2019
III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia
pentru luna iulie 2019.
Marcel Jeler: „Propun ca data şedinţei Consiliului local al municipiului
Alba Iulia pentru luna iulie să fie 30 iulie 2019.”
Sandu Cornel Stelianl: „Supun la vot această propunere. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar
ședința de astăzi închisă.”
Alba Iulia, 28 iunie 2019
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier
Sandu Cornel Stelian
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