
 

  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

    PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi 28 mai 2019, în cadrul  şedinţei ordinară publică  a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

  Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 602/2019  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 22 mai 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 lor? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru?” 

  ”Fiind supuse la vot, acestea au fost votate cu 19 voturi pentru și o abținere 

Mircea Trifu.” 

 Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 20 consilieri.  Lipsește 

domnul consilier Alin Ignat. Domnul consilier a anunțat că nu va participa la 

ședință. Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită. Dau cuvântul domnului 

președinte ales Domuța Iulius Viorel.” 

 Domuța Iulius Viorel: ”Bună ziua. Sărut mâna. 

 Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei 

noastre  participă: d-na Teofila Țîr – director executiv Direcția cheltuieli, dl. Călin 

Badiu – director executiv Direcția venituri,  d-na Silvia Moldovan – director 

executiv în cadrul Direcției tehnice, dezvoltare, d-na Georgeta Rânghet – director 

executiv Direcția Juridică, dl. Alexandru Romanițan – șef Serviciul urbanism, dl. 

Andrei Szakacs – consilier Serviciul urbanism, d-na Mihaela Petcu – consilier 

Serviciul administrație publică locală,   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, dl. Nicu Neag – expert local, dl. Boc Valentin – expert local,  

dl. Dicu Dan – șef Serviciu Baze sportive și agrement,   d-na Luminița Fara – 

consilier Compartiment informare, presă, comunicare și relații publice, precum şi 

presa." 

 Domuța Iulius Viorel: "Supun aprobării modalitatea de vot pe care o vom 

avea pentru această şedinţă. Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de 

mână. Cine este pentru?" 

 "Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  20  voturi pentru." 

 Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem  32  proiecte  de hotărâri. 

 Suplimentar au fost introduse opt  proiecte: 

  33. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului de 

funcționare și utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba-Iulia.            

         34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului 



 

  

de organizare și funcționare  a serviciului public de salubrizare în municipiul 

Alba-Iulia aprobat prin HCL HCL nr. 36/2016 cu modificările și completările 

ulterioare. 

  35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați pentru realizarea obiectivului ”Reabilitare străzi 

Municipiul Alba-Iulia – strada Brândușei”. 

  36. Proiect de hotărâre privind prelungirea următoarelor străzi, pentru 

corelarea denumirilor de străzi cu inventarul domeniului public al municipiului 

Alba-Iulia. 

 37. Proiect de hotărâre privind privind dezmembrarea și înscrierea 

dreptului de proprietate a municipiului Alba-Iulia – domeniul privat, asupra unui 

teren situat în Alba-Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, bloc G4. 

  38. Proiect de hotărâre privind premierea sportivilor  și antrenorilor din 

municipiul Alba-Iulia  care au obținut rezultate deosebite la acțiuni sportive 

naționale și internaționale în anul 2018. 

  39. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru 

publicații și activități culturale în anul 2019. 

    40. Proiect de hotărâre privind  repartizarea unei locuințe din fondul 

locativ de stat în municipiul Alba-Iulia. 

  În cadrul proiectului nr. 14. Aprobarea unor documentații de urbanism din 

municipiul Alba-Iulia se retrag următoarele articole: 

  Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

48522/10.05.2019. 

  Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE SPATIU 

COMERCIAL PENTRU SPATIU DEPOZITARE, ALBA IULIA, BD. 

TRANSILVANIEI, NR. 23, solicitant SC ENJOY LIFE SRL”, conform planului 

de situație anexat. 

 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. 

  Proiectul nr. 34 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare și funcționare  a serviciului public de salubrizare 

în municipiul Alba-Iulia aprobat prin HCL HCL nr. 36/2016 cu modificările și 

completările ulterioare – de asemenea este retras de pe ordinea de zi. 

  Propun aprobarea ordinii de zi cu modificările arătate anterior. Cine este 

pentru?” 

  ”Fiind supusă la vot, această propunere a fost votată  cu 19 voturi pentru și 

un vot împotrivă Vasile Crișan.” 

  Marcel Jeler: ”Domnilor consilieri, vă rog să precizați dacă  vă aflați în 

situația în care nu puteți lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie 



 

  

personal, fie prin soț, soție, afini sau  rude până la gradul al patrulea inclusiv, aveți 

un interes patrimonial  în problema supusă dezbaterilor consiliului local.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”La proiectul nr. 11. Deplasarea domnului consilier 

local Sandu Cornel Stelian în orașul Kronach în perioada 07-15 iulie 2019  nu voi 

participa la dezbatere și la vot.” 

  Medrea Bogdan: ”La Art.14: Se insuseste raportul privind informarea si 

consultarea publicului nr. 47004/08.05.2019 

  Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI PUZ 

APROBAT CU HCL 195/2013 PRIN MODIFICARE ZONIFICARE DIN UTR 

DS(CULTE) IN UTR L1(LOCUINTE INDIVIDUALE), ALBA IULIA, STR. 

BABA NOVAC, FN, solicitant DAN VASILE VIOREL, DAN BOGDAN IOAN, 

DAN VASILE DANIEL, DAN PETRU VASILE, DAN DOINA FLOARE”, 

conform planului de situație anexat,  nu voi participa la dezbatere și la vot.” 

   Paul Voicu: ”Și acum, vă prezint următoarea 

 

             ORDINE DE ZI:   

   

  I Proiecte de hotărâri privind : 

    1. Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul I, anul 

2019 al Municipiului Alba Iulia 

      Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul    

  

  2. Instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului 

Alba Iulia           

      Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul      

     

  3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Extindere 

rețea de canalizare și racorduri, extindere rețea de apă și bransamente – faza studiu 

de fezabilitate” 

               Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul   

     

  4. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Extindere 

rețea de canalizare și racorduri strada Vlădeasa, Municipiul Alba Iulia – faza 

studiu de fezabilitate” 

        Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul    

  5. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru realizarea 

obiectivului de investiții: ”MODERNIZĂRI DRUMURI ÎN ZONA DEALUL 

FURCILOR STR. IZVORULUI NICOLAE LABIȘ ȘI BARBU CATARGIU” 

        Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul    

  6. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Wold of 

diversity”, finanțat prin Erasmus +, Programul 2014-2020 al Uniunii Europene 

pentru educație, formare, tineret și sport 

       Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul    



 

  

  7. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Stop wasting”, 

finanțat prin Erasmus +, Programul 2014-2020 al Uniunii Europene pentru 

educație, formare, tineret și sport 

       Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul 

        

  8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Reenactment 

culinar : meniuri și ritualuri gastronomice la curtea princiară de la Alba Iulia ” 

      Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul          

  9. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Municipiul 

Alba Iulia – administrație inteligentă”, finanțat prin programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018 

      Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     

  10. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 52/2019 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia 

       Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul       

  11. Deplasarea domnului consilier local Sandu Cornel Stelian în orașul 

Kronach în perioada 07-15 iulie 2019 

       Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul    

  12. Aprobarea contractului de delegare nr.61/18.04.2019 a gestiunii cu 

tarifele licitate, zona I Alba Iulia – Lotul I de operare 

        Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul    

  13. Aprobarea cuantumului cotizației datorate AID – Salubris Alba 

       Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul      

  14. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiul Alba Iulia : 

  Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICAREA ZONEI 

FUNCTIONALE DIN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT IN ZONA 

LOCUINTELOR INDIVIDUALE JOASE, ALBA IULIA, STR. TABEREI, NR. 

8, solicitant FARA DANIEL, FARA SIMONA DIANA, POPESCU MIRCEA 

ADRIAN, POPESCU ANDREEA, ARHIEPISCOPIA ROMANO CATOLICA”, 

conform planului de situație anexat 

   Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

48522/10.05.2019. 

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE SPATIU COMERCIAL 

PENTRU SPATIU DEPOZITARE, ALBA IULIA, BD. TRANSILVANIEI, NR. 

23, solicitant SC ENJOY LIFE SRL”, conform planului de situație anexat – 

articolul este retras de pe ordinea de zi. 

   Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

46088/07.05.2019 

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE PE VERTICALA SI 

SCHIMB DE DESTINATIE DIN ATELIER CONFECTII IN IMOBIL 

LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, ALBA 

IULIA, BD. REVOLUTIEI 1989, NR. 2, solicitant SC APULUM RESIDENCE 

ESTATE SRL”, conform planului de situație anexat 



 

  

  Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

45927/06.05.2019 

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE ANEXA – SCENA 

PENTRU COPII, ALBA IULIA, STR. GEORGE BARITIU, NR. 8, solicitant 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATA”, 

conform planului de situație anexat 

  Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

45811/06.05.2019. 

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE 

FAMILIALE PE PARCELA, ANEXA GOSPODAREASCA (PISCINA) SI 

IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, BD. FERDINAND I, NR. 30, solicitant 

BARBULETIU MIHAELA MONICA, BARBULETIU TIBERIU”, conform 

planului de situație anexat 

   Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

46327/07.05.2019 

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA 

UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. GEORGE COSBUC, 

NR. 10A, solicitant POPA (casatorita STANCIU) MARIANA ILEANA”, 

conform planului de situație anexat 

   Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

47006/08.05.2019. 

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE SPATIU COMERCIAL, 

ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 1, solicitant SC UNIREA 

UNIVERSAL SRL”, conform planului de situație anexat 

   Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

47007/08.05.2019 

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE TERENURI PADBOL SI 

VESTIAR, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, CONTRAGARDA 

BASTIONULUI SF. ELISABETA, solicitant SC NEW SPORT TREND SRL”, 

conform planului de situație anexat 

   Art.9: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

47636/09.05.2019 

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE 5 LOCUINTE 

SEMICOLECTIVE (2 TRONSOANE LOCUINTE CUPLATE SI O LOCUINTA 

INDIVIDUALA), ALBA IULIA, STR. AROMEI, NR. 1, solicitant BLOCK 

HAUS IMOBILIARE SRL”, conform planului de situație anexat 

   Art.10: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 47011/08.05.2019. 

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „REGLEMENTARE PIATA ARTISTILOR, 

COMERT STRADAL (ARTIZANAT), ALBA IULIA, PARCUL UNIRII, FN, 

solicitant GRADINARIU ANGELA”, conform planului de situație anexat 

   Art.11: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 50358/15.05.2019. 



 

  

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE 

INCALTAMINTE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. REPUBLICII, NR. 

31A, solicitant SC MATINA MAIER SRL”, conform planului de situație anexat 

   Art.12: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 47015/08.05.2019 

Aproba Planul Urbanistic Zonal „ANULARE SEGMENT STRADA 

SERENADEI, ALBA IULIA, STR. GEORGE ENESCU, NR. 4, solicitant 

BARNA DAN LUCIAN, BARNA LIDIA SIMONA”, conform planului de 

situație anexat 

   Art.13: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 47002/08.05.2019 

Aproba Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE 

INDIVIDUALE SI STRADA DE ACCES, ALBA IULIA, STR. APUSENI, FN, 

solicitant TALNAR CORNEL, TRIF LUCIAN GHEORGHE, TRIF OLTEA, 

CREIVEAN MARIA”, conform planului de situație anexat 

   Art.14: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 47004/08.05.2019 

Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI PUZ 

APROBAT CU HCL 195/2013 PRIN MODIFICARE ZONIFICARE DIN UTR 

DS(CULTE) IN UTR L1(LOCUINTE INDIVIDUALE), ALBA IULIA, STR. 

BABA NOVAC, FN, solicitant DAN VASILE VIOREL, DAN BOGDAN IOAN, 

DAN VASILE DANIEL, DAN PETRU VASILE, DAN DOINA FLOARE”, 

conform planului de situație anexat 

   Art.15: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 45953/06.05.2019 

Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI 

URBANISTICE APROBATE CU HCL 195, ART. 8/06.2013 SI 

REPOZITIONARE STRADA DE ACCES, ALBA IULIA, ALEE DIN ION 

PETRU CULIANU, FN, solicitant BORZA DORU CONSTANTIN LEANDRU”, 

conform planului de situație anexat 

   Art.16: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 48484/10.05.2019 

Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 

NR. 237/24 IULIE 2012, ART. 9, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE IN REGIM CUPLAT, ALBA IULIA, STR. VASILE 

ALECSANDRI, NR. 41, solicitant SC VV ONE SRL”, conform planului de 

situație anexat 

   Art.17: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 48488/10.05.2019 

Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, ALBA 

IULIA, STR. FABRICILOR, NR. 2, solicitant SC PRIMA SEMENTI SRL”, 

conform planului de situație anexat 

  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 – articolul este 

retras de pe ordinea de zi. 

   Art.19: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 51238/17.05.2019 

Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE 

SI SEMICOLECTIVE SI CREARE STRADA DE ACCES, ALBA IULIA, STR. 

AZUR, FN, solicitant MIHALTAN CRISTIAN IOAN, MIHALTAN MIRELA 

MARIA, VINTAN AUREL, MUNTEAN CORNELIA”, conform planului de 

situație anexat 

   Art.20 : Prelungeşte termenul de valabilitate cu 2 ani pentru Planul 

Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr.156/31.05.2016 art.6 „CONSTRUIRE 

PENSIUNE TURISTICA SI LAC DE AGREMENT CU EXPLOATARE 

AGREGATE MINERALE, ALBA IULIA, STRADA RETEZAT, solicitant SC 

DIROM INTERTRANS SRL” 

   Art.21: Prelungeşte termenul de valabilitate cu 2 ani pentru Planul 

Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr.156/31.05.2016 art.7 „SCHIMB DE 

DESTINATIE SI EXTINDERE PE VERTICALA PENTRU BIROURI SI 

SERVICII prin MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL NR. 214/2013, ART.9, 

ALBA IULIA, CALEA MOTILOR, solicitant LAURA IOANA BAURDA” 

   Art.22: Prelungeşte termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru 

Planul Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr.156/31.05.2016 art.8 

„CONSTRUIRE COPERTINA CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU 

TERASA, ALBA IULIA, STR. B-DUL REVOLUTIEI, BL.3AB, solicitant SC 

IDEAL MAX SRL”, conform planului de situatie anexat, cu conditia aprobarii 

unei constructii cu caracter provizoriu pe o perioada de maxim 3 ani de la data 

emiterii autorizatiei de construire; perioada de 3 ani va fi redusa in cazul aplicarii 

unor investitii publice de interes general. 

      Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul    

  

  15. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Alba 

Iulia și preluarea de către Club Sportiv municipal Unirea Alba Iulia a unor 

mijloace fixe și obiective de inventar necesare bunei desfășurări a activității 

acestuia 

      Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul    

  

  16. Aprobarea cesionării contractelor de închiriere nr.45.190/2018 și 

nr.45.289/2018 încheiate între municipiul Alba Iulia și SC CODY ART SRL 

      Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul        

  17. Modificarea și completarea HCL nr.61/2019 cu privire la aprobarea 



 

  

concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. 

Piața Iuliu Maniu. nr. 15- 17 Bl. A2 

      Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul        

  18. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere 

nr.18.882/1999 încheiat între municipiul Alba Iulia și Miclăuș Constantin  

       Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul   

    

  19. Transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra 

imobilului(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.143 

A, către Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia 

       Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     

  

  20. 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.3, bl.B, ap.3 

       Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul    

  21. 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.16 

       Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul      

  22. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.19 

           Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     

  23. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în 

Alba Iulia,Albăstrelelor, FN 

       Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul      

  24. Însușirea documentației cadastrale de parcelare asupra unui imobil 

situat în Alba Iulia 

       Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     

  25. Înscrierea definitivă a dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia 

în domeniul public asupra străzilor : Viilor, Viilor – parcare, Vasile Alecsandri, 

Tribunalului, Traian, Rândunelelor, Petru Dobra, Oituz, Nicolae Titulescu – alei 

și spații verzi, Nufărului, Crișenei, Basarabiei, Banatului, Avram Iancu- alei și 

zone verzi, Avram Iancu – alei și zone verzi, Lucian Blaga, Ioan Buteanu, Iașilor 

și Olteniei 

      Iniţiator,  p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     

  26.Atribuirea în proprietate solicitanților, proprietari ai apartamentelor, 

terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții 

      Iniţiator,  p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     

  27. Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor 

particulare 

      Iniţiator,  p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     



 

  

  28.Încuviințarea cererii ce se va adresa Ministerului Transportului cu 

privire la transmiterea unui imobil din domeniul public al statului Român și 

administrarea Ministerului Transportirilor în domeniul public al Municipiului 

Alba Iulia și administrarea Consiliului local 

      Iniţiator,  p. Primar, Viceprimar Voicu Paul   

  29. Înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul 

public și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia asupra unui 

imobil (canal) canal colector – zona Micești 

      Iniţiator,  p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     

  30. Alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia în perioada iunie – august 2019 

      Inițiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     

  31. Modificarea și completarea HCL nr. 44/2018 privind stabilirea 

salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul 

de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate 

în subordinea Consiliului local, astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 

508/2018, începând cu data de 1 iunie 2019 

       Inițiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul     

  32. Modificarea Hotărârii nr. 132/2018 a Consiliuui local al municipiului 

Alba Iulia                  

       Iniţiator, Viceprimar  Pleșa Gabriel Codru  

 33. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului de 

funcționare și utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba-Iulia.            
         34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare 

și funcționare  a serviciului public de salubrizare în municipiul Alba-Iulia aprobat prin HCL 

HCL nr. 36/2016 cu modificările și completările ulterioare - proiectul este retras de pe 

ordinea de zi. 

  35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați pentru realizarea obiectivului ”Reabilitare străzi 

Municipiul Alba-Iulia – strada Brândușei”. 

  36. Proiect de hotărâre privind prelungirea următoarelor străzi, pentru 

corelarea denumirilor de străzi cu inventarul domeniului public al municipiului 

Alba-Iulia. 

 37. Proiect de hotărâre privind privind dezmembrarea și înscrierea 

dreptului de proprietate a municipiului Alba-Iulia – domeniul privat, asupra unui 

teren situat în Alba-Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, bloc G4. 

  38. Proiect de hotărâre privind premierea sportivilor  și antrenorilor din 

municipiul Alba-Iulia  care au obținut rezultate deosebite la acțiuni sportive 

naționale și internaționale în anul 2018. 

  39. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru 

publicații și activități culturale în anul 2019. 

    40. Proiect de hotărâre privind  repartizarea unei locuințe din fondul 

locativ de stat în municipiul Alba-Iulia. 



 

  

   

  II Diverse         

 III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

pentru luna iunie  2019. 
  

   

  1. Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul I, anul 

2019 al Municipiului Alba Iulia 

   Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr  – director executiv Direcția venituri  

care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Alin Ignat – președinte comisie -  care prezintă 

raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Teofila Țîr: ”V-am prezentat materialele. Așa după cum v-am spus, la fiecare 

sfârșit de trimestru, în luna următoare introducem pe ordinea de zi proiectul privind 

aprobarea execuției pe trimestrul anterior, așa cum v-am prezentat materialele. Dacă 

dumneavoastră aveți întrebări pe marginea materialelor prezentate, vă stau la 

dispoziție. V-am prezentat cu realizări, cu lux de amănunte. Planul pe trimestrul I 

realizat în procente.” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere 

Vasile Crișan.” 
    

  S-a adoptat Hotărârea  149/2019 

  

 2. Instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului 

Alba Iulia    

  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  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   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.” 

  Călin Badiu: ”Este vorba despre instituirea taxei de promovare turistică, taxă 

care a fost cuprinsă în Hotărârea nr. 462/2018, dar care nu a avut regulamentul și 

fișele de decont pentru persoane fizice. Ca urmare, am îndeplinit această hotărâre și 

supun dezbaterii regulamentul  și cele două tipuri de decont  care se completează de 

către operatorii de turism. A fost supus dezbaterii publice. Nu s-a prezentat nimeni. 

Nu am avut nici o inițiativă din partea nimănui. Ca urmare, vă supun în forma 

prezentată de noi.” 

  Vasile Crișan: ”Care este valoarea taxei?” 

  Călin Badiu: ”4,7. În  lei. În lei.” 

  Pocol Dorin: ”Un euro.” 

  Vasile Crișan: ”Euro sau lei?” 

  Călin Badiu: ”Lei la margaretă de persoană pe noapte de cazare în municipiul 

Alba-Iulia.” 

   Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Abțineri? 

Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru   și 4 abțineri 

Vasile Crișan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  150/2019  

   

  3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Extindere 

rețea de canalizare și racorduri, extindere rețea de apă și bransamente – faza 

studiu de fezabilitate” 

 Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan – director tehnic Direcția tehnică, 

dezvoltare  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  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." 

  Silvia Moldovan: ”Aici aș vrea să completez denumirea obiectivului pentru 

că nu sunt trecute străzile pe care se execută, deși sunt în municipiul Alba-Iulia. 

Deci, denumirea completă a proiectului este ”Extindere rețea de canalizare și racord 

pe strada Poiana Ruscăi, Hațegului și Streiului  și extindere rețele și branșamente pe 

strada Arțarului din municipiul Alba-Iulia”. Mie îmi pare rău că nu am fost la 

momentul la care s-au făcut materialele și acum le-am văzut așa. Și mă văd obligată  

să le completez. Valoarea nu se modifică. Aș fi vrut să completez această valoare 

sau să structurez această valoare pe cele două categorii de lucrări, respectiv rețele de 

apă și rețele de canalizare. Dar nu e neapărat nevoie în această fază. Vor rezulta la 

licitație  și după execuție valorile efective ...” 



 

  

  Mircea Trifu: ”Da. Am din nou o rugăminte pe care am mai avut-o  de fiecare 

dată către aparatul de specialitate din Direcția investiții, și vis a vis de proiectul 

acesta și  vis a vis de alte proiecte pentru diferite obiective. Cel puțin mie să mi se 

pună la dispoziție înainte de ședințele de consiliu și devizul aferent acestora.” 

  Silvia Moldovan: ”Aici îl aveți.” 

  Mircea Trifu: ”Acum. Am făcut această rugăminte sub forma unei interpelări 

de acum încolo ca să pot să votez în cunoștință de cauză. Solicit chestiunea asta și 

vă rog frumos să mi-l trimiteți.” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect cu propunerea 

făcută de doamna director Silvia Moldovan? Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul împreună cu propunerea a fost votat cu 16 

voturi pentru și 4 abțineri Bucur Dumitru, Vasile Crișan, Medrea Bogdan, Mircea 

Trifu.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  151/2019  

 

  4. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Extindere 

rețea de canalizare și racorduri strada Vlădeasa, Municipiul Alba Iulia – faza 

studiu de fezabilitate” 

  Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan – director tehnic Direcția tehnică, 

dezvoltare  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan – președinte 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 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.” 

  Silvia Moldovan: ”Este lucrare de același tip. Vine acest proiect de la 

operatorul de apă care are în responsabilitate gestiunea pe sistemul de apă și 

canalizare, ca urmare a solicitărilor venite din partea locuitorilor din mai multe zone. 

Și după ce ei fac acest studiu și stabilesc oportunitatea infrastructura existentă  

dezvoltă studiu de fezabilitate. În acest caz este vorba de strada Vlădeasa. Din 

material rezultă și dimensiunea rețelei pentru care se face extinderea și racordul și 

branșamentele. Este vorba de o variantă propusă cu 303 metri liniari și 42 metri 

liniari de branșamente.” 

  Mircea Trifu: ”Am o scurtă intervenție și aici. Că săptămâna trecută am fost 

contactat  de mai mulți cetățeni din zona respectivă, atât de pe strada Nicolae Labiș, 



 

  

Barbu Catargiu cât și Izvorului și care m-au rugat să le pun la dispoziție profilele 

transversale ale străzilor, întrucât au fiecare diferite obiecții față de dimensiunea 

trotuarelor, care în opinia dânșilor, eu personal nu mă pot pronunța, nu sunt cele 

prevăzute de lege. De asta am aceste solicitări. Și aici, la fel ca și la punctul 3 și în 

viitor, odată că cer  devizul. Și atunci când e vorba de modernizări de străzi ar trebui 

să ni se transmită înainte de aceste ședințe profilele transversale ale străzilor, care 

până la urmă nu e mare lucru. Se poate scana și transmite pe mail. Mulțumesc.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Domnule președinte! Am votat punctul patru?” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Nu.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”La punctul patru e vorba de aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Extindere rețea de canalizare și 

racorduri strada Vlădeasa, Municipiul Alba Iulia – faza studiu de fezabilitate.” 

  Mircea Trifu: ”Scuze. Eu vorbeam de punctul 5. La punctul 5.” 

  Silvia Moldovan: ”Vă explic, domnule consilier!” 

  Mircea Trifu: ”Dar nu! Lăsați că îmi explicați la punctul 5!” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Suntem la punctul 4.” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul. Cine este 

pentru?  Împotrivă? Abţineri?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul   a fost votat cu 19  voturi pentru și o abținere 

Mircea Trifu.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 152/2019 

 

  5. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru realizarea 

obiectivului de investiții: ”MODERNIZĂRI DRUMURI ÎN ZONA DEALUL 

FURCILOR STR. IZVORULUI NICOLAE LABIȘ ȘI BARBU CATARGIU” 

  Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan – director tehnic Direcția tehnică, 

dezvoltare  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  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." 

  Silvia Moldovan: „E a nu știu câta hotărâre pe care o facem pentru acest 

obiectiv din cauza neconformităților și neaplicării prevederilor legislației în vigoare. 

Aici e cazul de o modificare pe care trebuie să o facem datorită faptului  că, deși în 

ordonanța 114 este prevăzută o facilitate pentru domeniul construcțiilor, respectiv  

reducerea contribuției asigurărilor sociale pentru muncă de la 2,25 la 0,37 cât rezultă 

acolo, urmând să fie constituit fondul de garantare pentru acest domeniu. Nu s-a 

întâmplat acest lucru și constructorii sunt obligați să plătească și la această dată 

contribuția de 2,25. Ca urmare, noi deși am făct o reducere corespunzătoare, 

conform ordonanței 114, acum revenim  și modificăm din nou devizele și valoarea 

de investiție ca să putem să avem posibilitatea să plătim constructorilor ce plătesc ei 



 

  

de fapt după actele normative în vigoare, respectiv ordinul ministrului finanțelor care 

pune la dispoziția operatorului și ANAF-ului  formulare în care toată lumea plătește 

2,25. Deci, nu ...” 

  Paul Voicu: ”Domnule președinte! Dacă îmi permiteți numai un pic. Nu vreau 

să o întrerup pe colega mea. O las să continue imediat. Doar o completez. Să 

exemplificăm un pic lucrul acesta. Știți că data trecută am aprobat toți indicatorii  

conform OG 114. Incredibil! Orice agent economic, poate că și în sală sunt agenți 

economici, când intră pe formularul către finanțe ca să plătească, în acea rubrică cu 

taxa acea de 2,5 sau cât este, nu îi lasă să modifice. Formularul nu lasă să modifice 

acolo nimic. Deci, o ordonanță dată de guvernul României în care Ministrul 

Finanțelor, printr-un  ordin interzice finanțelor publice să aplice ceea ce a hotărât 

guvernul pe OG 114. Deci, suntem într-o continuă nebunie. De câteva luni de zile 

tot încercăm să clarificăm lucrul acesta. Am avut întâlniri inclusiv cu ministrul 

finanțelor,  2 – 3 întâlniri AMR. Ne-au spus ”se reglementează, se reglementează”! 

Și formula de calcul ați văzut că de vreo 2-3  ori am tot modificat-o. Și acum suntem 

în momentul de față încât iarăși modificăm încă odată devizele cu constructorii, pe 

care le avem în special pe PNDL și alte lucrări încât nu putem să lucrăm după 

ordonanță dată de guvernul României. Aici suntem tehnic și financiar, nu din alt 

punct de vedere.” 

  Silvia Moldovan: ”Prin programul PNDL se cere în mod expres ca valorile 

actualizate, indiferent ca urmare a cărui fapt se face actualizarea, să se supună 

aprobării Consiliului local, deși pe legea 500 care privește promovarea și aprobarea 

investițiilor scrie clar că, după aprobarea indicatorilor, toate aprobările care se dau  

de la faza de precontractare până la finalizare, pe actualizare sunt în răspunderea și 

responsabilitatea ordonatorului principal de credite. În cazul proiectelor PNDL se 

solicită aceste documente în mod expres și ca să supunem aprobării  dumneavoastră  

valorile rezultate.” 

  Pleșa Gabriel: ”Dacă colegul  meu Mircea Trifu se uită acolo la capacități, 

vedeți că scrie acolo pe toate străzile și lungimi și lățimi. Și la carosabil și la trotuar. 

Dacă vă referiți, și mă gândesc că vă referiți la Nicolae Labiș, scrie un metru. Deci, 

vor fi două trotuare de un metru cu un carosabil de patru metri.” 

  Mircea Trifu: ”Vreau să mă explic în final că fiind vorba de punctul 5 acum, 

ca să fie cuprins în raportul pentru această ședință.” 

  Silvia Moldovan: ”Toate detaliile o să le putem da la nivel de plan. Profilele 

sunt piese componente în faza de proiect tehnic. Sunt în proiectul tehnic, nu în 

studiul de fezabilitate. Deci, nu se vor putea pune la dispoziție profilele longitudinale 

și transversale în faza SF.” 

  Mircea Trifu: ”Aici vorbim de o stradă  care este în execuție. Strada 

Izvorului.” 

  Silvia Moldovan: ”În execuție. Da. Dacă sunt în execuție vi le putem da la 

birou. Atunci vi le atașăm la proiect.” 

  Mircea Trifu: ”Vreau să-mi finalizez ideea, că nu am întrerupt-o pe doamna. 

Și vreau să fac încă odată un apel, că nu fac din alte motive decât din cauză că așa 



 

  

cum suntem toți aici, principiul nr. 1 al legii 215 și pentru toată cheltuirea banului 

public, este cel de a-l cheltui responsabil și eficient. Și atunci, noi vrem ca să ne 

asigurăm și toată obligația mea ca și consilier local atunci când sunt solicitat de 

cetățeni să mă asigur că banii aceștia într-adevăr se regăsesc și că trotuarele au 

dimensiunile corespunzătoare. Nu e nici un fel de acuzație din partea cetățenilor sau 

a mea, decât o solicitare ca să putem verifica la fața locului dacă lucrurile s-au 

executat de către ...” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Domnul Trifu! Vă rog! Aveți o ...! Domnul Trifu!” 

  Mircea Trifu: ”Eu vă rog încă odată  să îmi permiteți să finalizez! Nu vreau să 

intru într-un dialog cu doamna silvia Moldovan! Doar vreau să solicit ca înaintea 

fiecărei ședințe, atunci când e vorba de aceste studii sau cum spune dânsa de proiect, 

fiind vorba de lucrări de execuție, să primesc aceste profile transversale pe mailul 

meu. Cred că aparatul de specialitate e obligat, așa cum scrie în legea 215 să fie la 

dispoziția Consiliului local, și a consilierilor implicit, atunci când solicită niște date. 

Nu e așa de greu. Nu prefer să mi le aducă nimeni. Pur și simplu așa cum trimiteți 

proiectele pe mail, să mi se trimită aceste date.” 

  Pocol Dorin: ”Îmi cer scuze dar e a treia oară când spune același lucru! Chiar 

să stăm la infinit pentru asta!” 

  Mircea Trifu: ”Nu! Puteți să vă ridicați și să plecați! Nu e nici o problemă! 

Puteți pleca dacă vă plictisiți! Mulțumesc!” 

  Silvia Moldovan: ”În ceea ce privește comentariile pe care le fac oamenii de  

pe străzile respective, știți că un drum nu se poate reprofila și retrasa și corecta în 

lung sau transversal după înălțimea cotei sau cota de călcare a curților cetățenilor.” 

  Medrea Bogdan: ”Acum nici nu aș vrea să vorbesc în ideea, nici nu aș vrea să 

ajungem în ideea cum am văzut anumite lucrări care sunt pe Partoș, pe anumite  

străzi unde cotele sunt destul de înalte. Vreau altă remarcă să am. Referitor la 

actualizarea devizului, să înțeleg că înainte era 1,7 milioane C + M și acum e 2,4? 

Sau care sunt valorile? Poate nu mă uit eu bine aici.” 

  Silvia Moldovan: ”Anul trecut noi am plecat de la o valoare de contract de 

1893835,57 de lei fără TVA. Așa se determină valorile la nivelul de contractare. 

Având în vedere că și TVA-ul diferă de foarte multe ori, din care până la sfârșit, asta 

vă spun că nu este în referat, din care până la sfârșitul anului trecut s-au executat 

772185,1 lei. Restul de executat care era în valoare de 1121640,46 se majorează 

ținând  seama de salariul minim de 3000 de lei. În situația noastră cred că am avut 

11 lei pe oră și a trebuit să punem 17,97 lei pe oră. Toată valoarea manoperei aferentă 

restului de executat a devenit 110. Deci, s-a majorat cu 110670,71 lei. Un tarif de 

17,928 lei pe oră. Astfel, toată valoarea contractului a devenit 2004506,30 lei 

conform centralizatorului pe categorii de lucrări pe care îl aveți atașat acolo la raport. 

Sigur că contractul este doar un obiect  în devizul general. La capitolul 4, obiectul 

de bază este contractul de lucrări principale la care se adaugă toate celelalte capitole 

din devizul general  de la capitolul 1 până la capitolul 5. Și valoarea totală a 

investiției per total se modifică  după aceste actualizări devenind indicatorii pe care 

îi aveți trecuți acolo  și rezultă din devizul general  2.828.006,52 lei din care C + M 



 

  

2476741,40 de lei.” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Mulțumim, doamna director! Domnul Medrea!” 

  Medrea Bogdan: ”Este în urma licitației care bănuiesc că a avut loc, o firmă 

care a câștigat. Nu era o firmă care să fie apropiată ca și valoare, o altă firmă de pe 

locul 2 probabil care să se poată apropia de această valoare, ca să nu ne trezim cu 

alte probleme?” 

  Silvia Moldovan: ”Nu, nu. Deci, creșterea manoperei se face după normativ.” 

  Medrea Bogdan: ”Modificând valoarea din contract.” 

  Silvia Moldovan: ”Și la alte firme trebuie să facem aceeași operație.” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, 

așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 16 voturi pentru și 4 abțineri 

Bumbu Nicolae, Mircea Trifu, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea  153/2019 

 

  6. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Wold of 

diversity”, finanțat prin Erasmus +, Programul 2014-2020 al Uniunii Europene 

pentru educație, formare, tineret și sport 

  Se dă cuvântul domnului Boc Valentin -  expert local  - proiectul Erasmus  

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   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.” 
  Boc Valentin: ”Vă mulțumesc. Aș vrea să prezint cu acordul dumneavoastră și proiectul 

nr. 7. Sunt două proiecte similare, două proiecte făcute de Erasmus care au obținut avizul 

favorabil în comisii și în care Alba-Iulia nu trebuie să pună bani. Este sută la sută din fondurile 

UE. Sunt proiecte pentru tineret.” 
  Medrea Bogdan: ”La articolul 6 zice așa: Municipiul Alba Iulia se angajează să 

finanțeze din bugetul local toate costurile neeligibile ale proiectului Erasmus+, pe durata de 

implementare a activităţilor proiectului.” 
  Boc Valentin: ”În cazul în care apar.” 
  Medrea Bogdan: ”Nu! Cine le gestionează și la ce valoare le discutăm?” 
  Boc Valentin: ”Deci, cele două proiecte sunt proiecte scurte ca și durată  și valorează 

2000 de euro fiecare. Deci, aceasta este finanțare din partea Uniunii Europene. În cazul în care 

se întâmplă un neprevăzut să zicem, mai bine venim cu 100 de euro cu un bilet de avion sau 

dacă ceva  se întâmplă, să se schimbe, să se înlocuiască, cineva nu poate să meargă, atunci se 



 

  

întâmplă să plătim noi.” 
  Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun 

la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea  154/2019 
  

   7. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Stop wasting”, 

finanțat prin Erasmus +, Programul 2014-2020 al Uniunii Europene pentru educație, 

formare, tineret și sport 

  Se dă cuvântul domnului Boc Valentin -  expert local  - proiectul Erasmus  

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   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie - 

care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru 

administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale 

minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti. 
       Popescu Antoniu Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 
 Domuța Iulius Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

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

 

    S-a adoptat Hotărârea  155/2019 

 

   Domuța Iulius Viorel: ”La solicitarea doamnei director discutăm proiectul nr. 

35.” 

    35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați pentru realizarea obiectivului ”Reabilitare străzi Municipiul Alba-Iulia – 

strada Brândușei”.   

  Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan – director tehnic Direcția tehnică, 

dezvoltare  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  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." 

   Silvia Moldovan: ”Proiectul privește strada Brândușei care este în  aceeași 

situație prin proiectul PNDL cu aceeași intervenții care trebuie făcute. Deci, 



 

  

modificarea CAM-ului la încheierea devizului, diferența rezultă doar din acești 

indicatori pe acest contract fiind de 21 mii de lei. Deci, valoarea nouă pe care o 

supunem aprobării este de 17070119,08 față de 16979454, ce a fost luna trecută când 

ați aprobat atunci. Am aprobat actualizarea manoperei  și am actualizat încheierea. 

Și acum doar modificarea de încheiere la contribuția asigurărilor de muncă.” 

   Mircea Trifu: ”Deci, domnule președinte! Fac o mică mențiune la proiectul 

acesta tot în sensul celor spuse până acum.” 

   Pocol Dorin: ”Deci, își mai reia odată!” 

   Mircea Trifu: ”Bună observație! Am participat în urmă cu vreo trei luni de 

zile în luna martie și din nefericire din cadrul primăriei nu era nimeni acolo, atunci 

când s-a făcut predarea lucrărilor la să zic așa celebrele barăci  de pe strada 

Brândușei și unde a participat atât managerul de proiect cât și cei implicați, 

constructorii. După care am participat și la niște discuții, atât cu managerul 

proiectului, și mă refer aici atât la execuția rețelei de canalizare și apă de care e atât 

de interesată  lumea în cartierul Pâclișa cât și la execuția drumului de către firma 

Elis, lucruri care s-au suprapus, nu aș putea să zic din nefericire. Bine că se întâmplă. 

Și unde s-au născut nenumărate discuții și amânări și schimbări ale graficului de 

lucrări. Pentru că cei cu rețeaua de apă și canalizare au venit cu un grafic de lucrări 

care nu se potrivea bineînțeles din  punct de vedere tehnologic cu realizarea 

modernizării străzii Brândușei. Chiar dacă lucrurile astea sunt prezentate așa foarte 

formal și pentru mulți dintre colegi nefiind de specialitate, ele par așa că ar trebui 

votate pentru că ce ne interesează pe noi! Pot să vă spun că era de-a dreptul șocant, 

nu numai pentru mine ci și pentru cei de față care erau de specialitate și care au ajuns  

la concluzia că proiectul de canalizare era cu un metru deasupra străzii. Vă dați 

seama! Adică, practic te gândeai cum le-au făcut și cine au făcut măsurătorile 

topografice. Nu vreau să intru în detalii, însă lucrurile acestea, acele referințe  vis a 

vis de deviz începând de la studiul de fezabilitate  și până la proiect nu sunt mare 

lucru și cred că și asta ce v-am spus acume o dovadă că e bine să le primim. Cei care 

sunt interesați, că poate cineva care e de meserie pictor nu are ce să facă cu ele. 

Mulțumesc mult!” 

   Domuța Iulius Viorel: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere 

Lazăr Bogdan.” 

 

    S-a adoptat Hotărârea  182/2019 

 

    8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Reenactment 

culinar: meniuri și ritualuri gastronomice la curtea princiară de la Alba Iulia ” 

  Se dă cuvântul domnului Nicu Neag -  expert local  - 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   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.” 
  Nicu Neag: ”Proiectul de față are legătură directă  cu ce se întâmplă acum la Palatul 

Principiilor din Alba-Iulia, unde printre altele este prevăzută și amenajarea unui spațiu culinar. 

Ce se va obține concret prin proiectul de față? În primul rând se va face o amplă cercetare de 

specialitate în special bazată pe surse maghiare. În urma cercetării se vor selecta cel puțin 30 

de meniuri care s-au gătit la curtea princiară de la Alba-Iulia în vremurile în care Alba-Iulia era 

capitala Transilvaniei. Și cel puțin 10 ceremonii, să le spunem ritualuri gastronomice, toate 

acestea își vor găsi locul într-o carte dedicată care va fi disponibilă atât în format tipărit cât și 

on line. În primul rând va ajunge în tot ce înseamnă sector Horeca în Alba-Iulia, municipiul 

nostru, în Transilvania și de ce nu în Europa va avea o variantă în limba engleză. Tot în cadrul 

proiectului se va organiza și un eveniment de reconstituire practică a unui meniu cap-coadă cu 

ritualul pe care îl implică. Proiectul este finanțat de Ministerul Culturii. A fost o concurență 

destul de serioasă. S-au depus 60 de proiecte. În final s-au finanțat zece. Cel de față este pe 

locul 3.” 
  Domuța Iulius Viorel: ”Discuții? Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

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

 

    S-a adoptat Hotărârea  156/2019 

 

   9. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Municipiul Alba 

Iulia – administrație inteligentă”, finanțat prin programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, CP 12/2018 

 Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan – administrator public -  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   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.” 



 

  

   Nicolae Moldovan: ”Îl susțin eu. Este al treilea proiect al Primăriei 

Municipiului Alba-Iulia finanțat în calitate de solicitant de unitatea administrativă 

finanțat prin programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 

12/2018.  Dar este un proiect care prin activitățile sale va pregăti viitoarea perioadă 

de programare 2021 – 2027 și în special acele documente obligatorii necesare pentru 

scrierea viitoarelor proiecte de finanțare, în care Primăria sau parteneri ai acestei 

instituții se vor regăsi pe viitoarele axe ale programelor operaționale, așa cum vor fi 

ele gândite, statuate și negociate în viitorul acord de parteneriat pe care România îl 

va semna cu Uniunea Europeană. Prin acest proiect, orașul nostru și instituția 

noastră, Primăria, încearcă să facă un pas înainte să își pregătească la timp cele 

obligatorii. Este vorba de strategia integrată de dezvoltare urbană, strategia de oraș 

inteligent. Sunt două din principalele produse  ale acestui proiect  dar și alte beneficii 

aduse  prin implementarea proiectului nostru. Este pentru prima dată când, dacă 

implementarea acestui proiect va fi aprobată, vom avea implementat în oraș  un 

barometru comunitar care va indica, va putea fi un instrument mult mai frecvent 

folosit  în toate procesele de consultare publică ale proiectelor, care prin lege sunt 

obligatorii  a fi consultate public și cele pe care în orice administrație trebuie  să le 

supună aprobării orașului. Și când zic oraș, mă refer în principal la cetățeni. Dar sunt 

evident și alte categorii de factori interesați, societăți comerciale, instituții publice și 

așa mai departe. 

   Și un al doilea instrument – bugetarea participativă. Un instrument care se 

folosește de foarte multă vreme în Europa. De câțiva ani se folosește și în România  

de câteva din administrațiile locale ale României. Prin acest proiect vom introduce 

și noi ca oraș instrumentul  bugetării participative. Prin proiect, aici aș vrea să 

subliniez, se va achiziționa platforma prin care, cei care cunosc  ce înseamnă acest 

proces de bugetare participativă, vom achiziționa platforma  care va permite 

cetățenilor din oraș  să decidă în baza unui proiect pe care dumneavoastră mai târziu  

îl veți aproba și în baza căruia veți propune o sumă de bani. Acea sumă de bani va fi 

o sumă pe care cetățenii o vor putea stabili pentru ce anume să fie cheltuită în limita 

unor rigori pe care Consiliul local le va stabili și evident limita unei valori  minime 

și maxime pe proiect, dar nu mai mult decât bugetul pe care îl veți aproba 

dumneavoastră. O să vă dau câteva exemple. Colegii noștri de pildă de la Cluj 

Napoca, în urmă cu doi ani cred că au pus la dispoziție un astfel de proces două 

milioane de euro. Colegii de la Deva. O să fac două cazuri. Unul mai îndepărtat de 

noi și ca dimensiune demografică și ca potență economică și ca buget administrat. 

Colegii de la Deva care sunt în apropierea  noastră și care de anul trecut operează cu 

acest proces au la dispoziția cetățenilor 500 mii de lei. Bugetul proiectului este 

asigurat de Uniunea Europeană și guvernul României în proporție de 98%. Prin 

proiect se propune și aprobarea procentului de cofinanțare de 3% pe care pe durata 

celor doi ani  de implementare, Primăria trebuie să îi asigure.” 

   Domuța Iulius Viorel: ”Alte discuții? Domnul Mircea Trifu! Scurt, vă rog!” 

   Mircea Trifu: ”Păi, încerc să fiu scurt! Oricum altă intervenție nu o să am. 

Domnule, eu am admirat de fiecare dată modul cursiv  în care domnul Nicușor 



 

  

Moldovan ne prezintă aceste proiecte europene, tonul foarte echilibrat și cu foarte 

multe detalii. Și am mai avut discuția aceasta la modul foarte serios. Explicațiile 

chiar depășesc de multe ori nivelul meu cel puțin de cunoaștere în domeniu.” 

   Pocol Dorin: ”Un băiat deștept.” 

   Mircea Trifu: ”Mă bucur că ne dă atâtea detalii pentru că e firesc. Nu toți avem 

aceste informații. Dar eu aș vrea să vă prezint o situație  ca să vedeți între aceste 

vorbe frumoase, aceste proiecte foarte bine scrise și realitatea în care ne găsim noi, 

Consiliul local și Primăria Alba-Iulia. Este o diferență de la cer la pământ. Și mă 

adresez domnului viceprimar Paul Voicu.” 

   Domuța Iulius Viorel: ”Domnul Trifu! Vă rog! La subiect!” 

   Mircea Trifu: ”Doar la subiect! Mă adresez domnului viceprimar Paul Voicu 

în calitatea dânsului de inițiator  al acestui proiect. Și vreau în primul rând să vă 

sesizez domnule Voicu o înșiruire de abuzuri în serviciu care împotriva mea se comit 

de câtăva vreme în cadrul Primăriei. Și cel puțin fiind vorba de acest proiect, referitor 

la acest proiect. Nu numai împotriva mea. Deși s-au spus în sensul acesta despre 

mine de acum trei ani și încă dinainte că am făcut plângeri  penale și alte lucruri. Vă 

asigur că nu am făcut lucrul acesta până astăzi niciodată. Și de asta vă semnalez 

dumneavoastră acest abuz în serviciu. Și o să vă detaliez referitor la acest proiect. 

Pe de altă parte, nici acum nu intenționez să îl fac dar nu mai știu ce cale să găsesc. 

Și mă adresez dumneavoastră aproape cu disperare. În ceea ce privește proiectul 

acesta, dacă vă uitați pe pagina trei sau cum aveți  dumneavoastră pe tabletă, la un 

moment dat o să găsiți:  bugetarea participativă este o formă de implicare directă  a 

cetățenilor în procesul de decizie a modului în care sunt cheltuiți banii publici în 

raport cu nevoile locale. Este un proces deschis, trasparent și inovativ de a distribui 

fondurile publice în mod echitabil  acolo unde comunitatea decide prin vot liber 

contribuind astfel  la descentralizarea deciziei publice în avantajul cetățenilor. Un 

lucru avangardist, nou pe care Europa îl face de mulți ani de zile  și noi încercăm să 

ne apropiem de țelul acesta. Fantastic. În urmă cu vreo trei luni de zile, de fapt cu 

vreo șase  ați primit, și noi ar fi trebuit să primim.  Și aici intru în zona abuzului de 

serviciu, domnul Voicu. ”Către, Primăria municipiului Alba-Iulia, În atenția 

domnului Primar Mircea Hava și În atenția Consiliului local Alba-Iulia”. O adresă 

din partea partidului USR. Dacă fac o paranteză, a zis că fac politică. Dar tocmai a 

fost validat politic cu 20 și ceva la sută de către cetățenii albaiulieni. Deci, eu zic că 

ar trebui să ținem cont de toate sugestiile acestea pe care le fac. Și care vine și 

propune, deși legea 215 permite doar consilierilor și Primarului să inițieze proiecte, 

propune acest proiect privind implementarea bugetului participativ în municipiul 

Alba-Iulia ”Tu decizi pentru Alba-Iulia”, unde sunt prezentate expunere de motive, 

regulament de desfășurare, scopul campaniei, obiectul campaniei, reguli generale 

ale campaniei, modalitatea de înscriere a proiectelor și evident calendarul campaniei 

și precizări juridice privind utilizarea  platformei dedicate bugetării participative. Și 

mă întorc la fraza asta, nu o mai citesc, foarte nobilă în care se vorbește  detaliat 

despre ce înseamnă și care este efectul pozitiv pentru cheltuirea banului public al 

acestui mod de lucru. Și văd că de fapt, nu numai că nu li s-a adus la cunoștința 



 

  

consilierilor locali acest proiect, așa cum era solicitarea și conform legii trebuia să 

ni se aducă! Nu numai că nu s-a inițiat o dezbatere publică reală! Pentru că în primul 

și în primul rând, înainte de a achiziționa platforme, așa cum  ne propune domnul 

Moldovan Nicolaie, și a accesa proiecte, mai ales când e vorba de o asemenea 

chestiune  care invocă tocmai această discuție publică, ar fi cazul să aducem în 

discuția albaiulienilor, să ne întâlnim aici zeci și sute de oameni, să ne dăm cu opinia, 

să înțeleagă oamenii la ce urmează să ne angajăm. Și după ce toată povestea asta 

este lăsată uitată, vine a nu știu câta oară solicitarea mea. De data asta către Primăria 

municipiului Alba-Iulia. Subsemnatul Mircea Marian Trifu în calitate de consilier 

local vă rog să demarați procedurile legale, treabă făcută în 25. 04. 2019. Mult peste 

termen am trecut de atunci când deja proiectul conform legii 215 trebuia adus în 

Consiliul local și supus votului. În proiectul meu, pe care nu vă ascund, aproape că 

l-am copiat, deși am făcut câteva modificări de la un ONG care ține în jurul lui 

colaborarea asta dintre primăriile Cluj, Oradea și Arad, respectiv Centrul Cultural 

Cluj. Și acest proiect a fost implementat la Oradea cu un an și jumătate înainte. Deci, 

eu am mai vorbit despre el.” 

   Domuța Iulius Viorel: ”Vă rog să finalizați!” 

   Mircea Trifu: ”Tot așa! Vin și descriu situația, schimbări preconizate! Evident 

că proiectul are regulamentul privind modul de derulare a procesului de derulare 

participativă și trebuia evident să fie azi  pe masa dumneavoastră  și să îl supunem 

votului. Într-un final întreb pe domnul secretar care îmi spune cu disperare că se 

refuză de către aparatul de specialitate să se întocmească raportul de specialitate 

pentru acest proiect. Nu e pentru prima dată când se întâmplă lucrul acesta. Mai am 

vreo trei proiecte pierdute de câteva luni  pe diferite spețe, unde am înțeles că s-a 

invocat că e vorba de investiții, că e vorba de buget. Până la urmă, nu știu! În 

primăria asta, noi ceilalți mai avem dreptul să inițiem  proiecte? Dumneavoastră mai 

aveți dorința  să veniți atunci când e vorba de un principiu de bază  al dezbaterii 

publice, să veniți și să ne informați înainte de a ni se prezenta în mod extraordinar, 

profesionist de către Nicolaie Moldovan niște decizii deja luate pe care noi doar le 

validăm? Acestea sunt întrebările. Dar cea mai importantă întrebare pe care v-o pun 

dumneavoastră, domnule Voicu în calitatea dumneavoastră de inițiator, ce mă fac cu 

abuzurile acestea în serviciu? Ce mă sfătuiți să fac? Mulțumesc!” 

    Paul Voicu: ”Domnul Mircea Trifu! Eu nu înțeleg  care e abuzul meu în 

serviciu?” 

   Mircea Trifu: ”Nu e abuzul dumneavoastră. Dumneavoastră, în calitate de 

viceprimar, ca delegat primar, că dacă era domnul Primar îl întrebam pe dânsul. Vă 

întreb pe dumneavoastră. În calitatea asta vă întreb.” 

   Paul Voicu: ”Eu consider că nu e nici un abuz în serviciu. Faceți ce 

considerați. Orice consilier local poate să inițieze orice proiect. Noi discutăm 

lucrurile astea ...” 

   Mircea Trifu: ”Păi tocmai v-am arătat că eu am inițiat proiectul în urmă cu o 

lună.” 

   Paul Voicu: ”Eu nu v-am întrerupt deloc! Nu? Nu v-am întrerupt deloc. Eu 



 

  

discut cu colegii mei din executiv și din Primărie și ne consultăm cu alte primării și 

cu colegii  de la programe de luni de zile pe acest proiect. Până l-am scris, până     l-

am depus, că e în faza finală! Puteați să veniți și dumneavoastră, oricare dintre 

dumneavoastră cu asemenea proiecte! Cine v-a oprit? Nu e nici o problemă! Nu 

consider că e un abuz în serviciu!” 

   Mircea Trifu: ”Nu?” 

   Paul Voicu: ”Nu.” 

   Domnuța Iulius Viorel: ”Domnul Moldovan! Scurt, vă rog!” 

   Nicolaie Moldovan: ”Câteva precizări. Ele sunt decontextualizate de unele  

din aprecierile domnului consilier Mircea Trifu. Da! Într-adevăr bugetul participativ 

este un instrument pe care Europa îl folosește  de foarte multă vreme. Însă nu este 

Europa inventatorul bugetului participativ, dacă ar fi să facem poate așa un scurt 

istoric într-un material finanțat  prin intermediul aceluiași instrument prin care vă 

solicit ai aprobarea domniilor voastre pentru participarea municipiului Alba-Iulia. 

Se vorbește că bugetul participativ s-a introdus  pentru prima dată în Brazilia în 1989 

în portul alegre. Deci, sunt ceva ani de atunci. În al doilea rând, așa cum am precizat 

în susținerea proiectului  discutăm de una din activitățile proiectului  ce presupune 

achiziția unei platforme, un program până la urmă informatic care va fi suportul 

desfășurării  procesului de bugetare participativă  pe care și noi ca oraș consider că 

trebuie să îl urmăm și să îl punem în aplicare. Decizia finală vis a vis de acet proces  

în ceea ce privește sumele de bani pe care le vom pune la dispoziția cetățenilor ca 

valoare minimă și maximă, tipurile de proiecte pe care le încurajăm din partea 

cetățenilor să fie ca idei depuse la primărie, ulterior evaluate, făcută o selecție de 

către o echipă  pe care dumneavoastră o veți desemna, veți decide dumneavoastră 

spre finalizarea implementării acestui proiect. Practic cam peste un an și mai bine 

de jumătate de acum înainte. Încă, contractul de finanțare nu a fost semnat. Sunt 

trimise la București documentele în vederea semnării contractului. Probabil că îl 

vom semna pe parcursul săptămânii viitoare sau cam două săptămâni de acum 

înainte. Și din acel moment vor decurge doi ani de zile pentru implementarea acestui 

proiect. 

   Și ultima chestiune pe care aș vrea să o spun aici. Pregătirea acestei aplicații 

de finanțare, scrierea propriu zisă a cererii de finanțare a debutat în luna decembrie 

a acestui an. Proiectul s-a depus efectiv, dacă nu mă înșeală memoria, dar pot să aflu 

chiar acum în timpul acestei ședințe, pe data de 4 februarie. Și de atunci a intrat în 

cele două etape majore de evaluare. Prima – conformitatea administrativă și 

eligibilitatea. A doua – evaluare tehnică și financiară.  Iar în prezent se află în 

procedura de semnare a contractului. Deci, efectiv l-am depus pe data de 4 

februarie.” 

   Mircea Trifu: ”Domnule președinte! Vreau să fac o precizare!” 

   Domuța Iulius Viorel: ”Liniște, vă rog! Supun la vot! Cine este pentru?” 

    ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 15 voturi pentru ....” 

    Mircea Trifu: ”Domnule președinte! O ultimă precizare!” 

   Domuța Iulius Viorel: ”V-ați spus punctul de vedere! Îmi pare rău!” 



 

  

   Mircea Trifu: ”Aveți un proiect, domnule Paul Voicu, depus în Primăria Alba-

Iulia și care refuză, nu știu cine ...  dumneavoastră trebuie să îmi dați un răspuns, să 

îl aducă în Consiliul local! Îmi pare rău! Dar îmi încălcați dreptul  pentru care am 

fost trimis aici!” 

   Paul Voicu: ”Eu îl respect pe  domnul președinte!” 

   Domuța Iulius Viorel: ”V-ați spus punctul de vedere!  Vă rog!” 

   Mircea Trifu: ”Păi, mi l-am spus! Dar fac un apel să îmi dea un răspuns în 

calitate de viceprimar delegat  cu atribuțiile primarului.” 

   Paul Voicu: ”Mă scuzați! Ușa mea e deschisă! Nu că nu ar fi deschisă! Știți 

bine! E la perete! Nu se închide! Da?” 

   Mircea Trifu: ”În legea 215 nu am citit uși deschise! Am fost invitat și de 

domnul Primar la tot felul de uși! Nici unde nu scrie de treaba asta!” 

   Domuța Iulius Viorel: ”Domnul Trifu!” 

   Paul Voicu: ”Domnule președinte!” 

   Domuța Iulius Viorel: ”Vă mulțumesc! S-a votat!” 

   Medrea Bogdan: ”Nu s-a votat!” 

   Cătălin Hașa: ”Cum să nu! S-a votat! Dar nu sunteți atenți!” 

   Medrea Bogdan: ”Dați-mi votul! Câte voturi au fost pentru? Pentru că ziceți 

că s-a votat! Domnul secretar! Câte voturi au fost pentru?” 

   Domuța Iulius Viorel: ”Vă rog să vă calmați! O să votăm din nou! Gata! Cine 

este pentru? ” 

   Mircea Trifu: ”Dați-i cuvântul să vorbească!” 

   Medrea Bogdan: ”De ce? Stați puțin!  Ați zis că am votat! Câte voturi au fost 

pentru?” 

    Pleșa Gabriel: ”Hai, domnule consilier!” 

   Medrea Bogdan: ”Ne batem joc în halul ăsta!” 

   Pocol Dorin: ”Monica! Câte au fost? Eu am stat cu mâna degeaba?” 

   Domuța Iulius Viorel: ”Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

   Marcel Jeler: ”Vă rog să fiți atenți!” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru și 5 abțineri 

Mircea Trifu, Lazăr Bogdan, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Vasile Crișan.” 

 

    S-a adoptat Hotărârea nr. 157/2019 

    

 

 

    10. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 52/2019 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Belală – consilier Cabinet Primar  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." 

  Mihai Belală: ”La solicitarea Instituției Prefectului venim cu acest proiect de 

modificare a hotărârii aprobate în ședința anterioară. Sunt modificări de formă ale 

legislației invocate în hotărârea anterioară în sensul în care în proiectul anterior era 

invocată legea finanțelor.” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Discuții? Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și 4 abțineri 

Medrea Bogdan, Vasile Crișan, Bucur Dumitru, Bunea Ioan Iulian.” 

 

    S-a adoptat Hotărârea  158/2019 

 

   Domuța Iulius Viorel: ”Domnul consilier Sandu Cornel Stelian a anunțat că 

nu participă la dezbatere și la votul proiectului nr. 11.” 

    11. Deplasarea domnului consilier local Sandu Cornel Stelian în orașul 

Kronach în perioada 07-15 iulie 2019 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Belală – consilier Cabinet Primar  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." 

  Mihai Belală: ”Anul trecut am avut întâlniri cu reprezentanți ai Primăriei 

Kronach. Primăria Alba Iulia împreună cu reprezentanți ai primăriei și ai Centrului 

pentru Tineret din orașul Kronach din Germania au convenit ca un grup de elevi ai 

Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” să participe la un proiect în parteneriat 

cu Centrul pentru Tineret din Kronach, urmând ca anul viitor  să vină la Alba-Iulia 

elevii din Kronach.” 

  Pleșa Gabriel: ”O scurtă intervenție. Am întâlnit o delegație  a orașului 

Kronach la Alba-IuliaDomnii consilieri sunt foarte interesați de a strânge legăturile 

atât în domeniul învățământului, sănătății  și legături culturale. Mi s-au părut oameni 

deosebiți. Am participat chiar la întâlnire cu domnul Sandu și mihai Belală. Vom 

face pe viitor probabil un proiect de înfrățire cu acest oraș din Germania.”   

 Domuța Iulius Viorel: ”Discuții? Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abţineri?” 

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

 

    S-a adoptat Hotărârea  159/2019 

 

    12. Aprobarea contractului de delegare nr.61/18.04.2019 a gestiunii cu tarifele 

licitate, zona I Alba Iulia – Lotul I de operare 



 

  

  Se dă cuvântul domnului Mircea Petric – consilier Serviciul administrarea 

activităților domeniului public  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." 
   Mircea Petric: ”În urma licitației desfășurate la nivelul Asociației Intercomunitare 

Salubris Alba, declarat operator câștigător, s-a semnat și aprobat contractul de delegare în 

cadrul ședinței din data de 18 aprilie. Ca urmare, îl supunem aprobării și avizării.” 
  Pleșa Gabriel: ”Stimați colegi! E mult așteptatul contract de colectare  pe zona 1. După 

o licitație care s-a desfășurat pe luni de zile avem în sfârșit contract. A venit noul operator. Am 

avut o singură discuție. Sigur că trebuie să știți foarte bine. Aceste tarife care au fost licitate și 

câștigate  se vor aplica doar în momentul în care groapa ecologică de la galda va fi funcțională.  

Și cele două rampe de transfer. Numai că noi va trebui să aprobăm aceste tarife pentru că ei o 

să înceapă probabil de luna viitoare să facă contractele care vor dura 3 – 4 luni de zile, să facă 

zeci de mii de contracte. Și tocmai de aceea am băgat în ședința de azi ca să putem să facem 

acest pas și să înceapă contractarea. Cam asta este ideea. Sunt convins că mulți dintre 

dumneavoastră  vor întreba când va fi acest lucru. Ei au termen de 120 de zile. Deci, patru luni 

de zile de la semnarea contractului de a se instala.” 
  Medrea Bogdan: ”Ați zis că se modifică tariful?  Sau nu am înțeles eu bine?” 
  Mircea Petric: ”Nu se modifică. Sunt tarife licitate.” 
  Pleșa Gabriel: ”Sunt tarife licitate și trebuie să facă și  aprobarea și consiliul local.” 
  Bumbu Nicolae: ”Am și eu o întrebare. Vreau să îl întreb pe domnul viceprimar Pleșa 

Gabriel. Cu zona aia Dedeman, zona aia unde nu au contracte de casă, ce se întâmplă? Dacă 

va veni din nou firma, cum se vor face  contracte acolo?” 
  Pleșa Gabriel: ”Da. Am discutat. Ne-au promis că o să vină cu o soluție. Ei au zis că 

vin la jumătatea lunii iunie și o să discutăm exact aceste probleme.” 
 
  Părăsește sala de ședință domnul consilier Bucur Dumitru. 
 
  Bumbu Nicolae: ”Pentru că trebuie clarificată și rezolvată problema celor de acolo.” 
  Pleșa Gabriel: ”Știu. Problema celor care nu au acte pe casă sau pe teren.” 
  Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun 

la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru și o abținere 

Medrea Bogdan.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea  160/2019 
 
  Revine în sala de ședință domnul consilier Bucur Dumitru. 
 
  13. Aprobarea cuantumului cotizației datorate AID – Salubris Alba. 



 

  

  Se dă cuvântul domnului Mircea Petric – consilier Serviciul administrarea 

activităților domeniului public  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." 
   Mircea Petric: ”După cum știți, în baza hotărârilor care facem parte din ADI Salubris și 

în fiecare aprobăm cotizația ponderii anuale cu care fiecare uat plătește cotizația.” 
  Domuța Iulius Viorel: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun 

la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere 

Vasile Crișan.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea  161/2019 

 

  14. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiul Alba Iulia: 

  așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  Alexandru Romanițan: ”Dacă îmi permiteți, domnule președinte. Înainte aș 

vrea să fac o înștiințare către Consiliul local privind o adresă primită numai chiar 

azi de la Prefectură prin care ni se cere reanalizarea în vederea revocării a două 

articole. Un articol 10 din HCL nr. 44/2018 și HCL nr. 55/2019 – articolul 14. E 

vorba de ambele magazine Lidl. De la stadion și din centru. Problemele au apărut 

pe consultarea publică. Sunt mici, nu știu cum să le zic, neînțelegeri, necorelări. 

Trebuie discutat în colaborare cu Prefectura să vedem ce e de făcut. În principiu, 

cam aceștia ar fi pașii. Să se reia procedura de consultare publică și să reaprobăm.” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Nu sunt proiecte de hotărâre pentru problemele 

acestea.” 

  Alexandru Romanițan: ”Nu. Am început cu asta pentru că vreau să rog 

Consiliul local. Aveți începând cu articolul 2 atașate rapoartele consultării publice. 

Sunt anumite cazuri în care vecinii își exprimă niște puncte de vedere. Vă rog să 

țineți cont și de faptul că nouă ni se prezintă de către proiectanți niște vecini, care 

poate nu sunt aceeași, nu sunt complete. Asta era hotărârea cu magazinul Lidl din 

centru. Unul dintre vecini lipsea. Nu a fost găsit. Nu a fost trecut. Nu avem cum 

să știm. Nu avem o bază de date.” 

  

  Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICAREA ZONEI 

FUNCTIONALE DIN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT IN ZONA 

LOCUINTELOR INDIVIDUALE JOASE, ALBA IULIA, STR. TABEREI, 

NR. 8, solicitant FARA DANIEL, FARA SIMONA DIANA, POPESCU 



 

  

MIRCEA ADRIAN, POPESCU ANDREEA, ARHIEPISCOPIA ROMANO 

CATOLICA”, 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  cu condiții acest proiect de 

hotărâre și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Romanițan: ”Suntem pe strada Alcala de Henares, Taberei, 

strada Bayone, Gheorghe Șincai continuare spre nord-vest. Avem o parcelă de 

teren. Situația actuală, PUG-ul reglementează o zonă verde pentru agrement și 

sport foarte, foarte restrictivă. Prin prezentul proiect se propune schimbarea 

reglementărilor în vederea construirii unor locuințe individuale P + 1. Aș dori să 

menționez că rămâne condiția  până la faza de aprobare până la obținerea avizului 

Anif datorită străzii Bayone, care este un canal de gardă al Anifului și trebuie să 

prevadă niște podeți de trecere, de acces la parcelele nou create.” 

  Mircea Trifu: ”Pe ce suprafață?” 

  Alexandru Romanițan: ”1,2 hectare.” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Domnul Crișan, vă rog!” 

  Mircea Trifu: ”Am un amendament. Îl las pe domnul Crișan.” 

  Vasile Crișan: ”Ați zis strada Taberei. Strada Taberei este în Bărăbanț.” 

  Alexandru Romanițan: ”Mă credeți că acum când am vrut să prezint  am 

văzut greșeala.” 

  Vasile Crișan: ”Atunci nu putem. Suntem pe strada taberei, nr. 8. Este casă 

în Bărăbanț. Și veniți să îmi spuneți de terenuri.” 

  Alexandru Romanițan: ”E posibil. Am lipsit foarte mult. Am venit în 

ultimele zile la serviciu și nu am apucat să verific. Dacă nu mă înșel, strada de la 

sud de continuare a străzii Taberei din Bărăbanț. Nu cred că este o greșeală dar 

trebuie să mai verificăm.” 

  Mircea Trifu: Deci, amendamentul meu vizează un proiect viitor de 

hotărâre în consiliu local. Aș propune ca în cazul acesta  și în multe cazuri, până 

la validarea acelui proiect, atunci când e vorba de o suprafață mai mare de un 

hectar de teren. Adică, înseamnă o suprafață majoră pe care urmează să se 

întâmple niște lucruri și din punct de vedere urbanistic dar și din punct de vedere 

al cetățenilor  care locuiesc sau care vor locui acolo, să funcționeze  un 

regulament în care să se facă niște dezbateri publice reale cu oameni care să vină, 

vecinii  și alți consilieri  care doresc să fie informați. Asta mi se pare un lucru 

esențial. Că din cauza asta de multe ori, după ce se aprobă un PUD din acesta, 

zeci de ani apar tot felul de întrebări. Din cauza lipsei de explicații și de 

mediatizare a  unui astfel de document.” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Pentru asta veniți cu un proiect, nu?” 



 

  

  Mircea Trifu: ”E un amendament la acest proiect de a se amâna  până când 

se face o astfel de dezbatere publică în care să fie chemați vecinii. Eu propun. 

Bineînțeles că nu o să treacă, că dumneavoastră aveți aici o mașinărie de vot 

majoritară care nu vede logica unui lucru pur, firesc și logic.” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Vă rog să nu faceți afirmații gratuite!” 

  Mircea Trifu: ”Dar nu e nici o chestiune! Eu am făcut amendamentul. 

Mulțumesc!” 

  Pocol  Dorin: ”Vreau numai să fac o precizare că există niște legi în țara 

asta și în ceea ce privește urbanismul. Atâta timp cât nu încalcă nici o lege, nu 

vîd care e problema! Nu poți să ți un om  că vrea să facă ceva ca să fie la dispoziția 

lui sau persoane, că ăia nu au chef!” 

  Alexandru Romanițan: ”Vreau să menționez că de aceea nici nu aveți 

raportul consultării, că suntem la avizare. Urmează să vină la aprobare și trebuie 

consultare.” 

  Mircea Trifu: ”Ok. Cu atât mai mult, amendamentul meu intervine ca 

această consultare publică să se facă reală, nu formală pe site-ul Primăriei.” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 6 voturi pentru Bumbu 

Nicolae, Mircea Trifu, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian, Popescu Marius 

Ciprian, Bogdan Lazăr și 13 abțineri Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Rodica 

Andronescu, Sandu Cornel Stelian, Popa Pavel, Domuța Iulius Viorel, Raul 

Sebastian Tudorașcu, Hașa Cătălin, Lupea Gabriel, Pocol Dorin, Vasile Crișan, 

Bucur Dumitru, Popescu Antoniu Emil.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 1 cu condiția propusă. 

Cine este pentru avizare cu condiția? Împotrivă? Abțineri?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul  și condiția a fost votat cu 14 voturi pentru și 5 

abțineri Mircea Trifu, Vasile Crișan, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea 

Ioan Iulian.” 

 

 Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

48522/10.05.2019. 

  Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE SPATIU 

COMERCIAL PENTRU SPATIU DEPOZITARE, ALBA IULIA, BD. 

TRANSILVANIEI, NR. 23, solicitant SC ENJOY LIFE SRL”, conform planului 

de situație anexat – articolul este retras de pe ordinea de zi. 
    

 

  Art.3: Se însuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

46088/07.05.2019 

    Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE PE VERTICALA SI 

SCHIMB DE DESTINATIE DIN ATELIER CONFECTII IN IMOBIL 

LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, ALBA 



 

  

IULIA, BD. REVOLUTIEI 1989, NR. 2, solicitant SC APULUM RESIDENCE 

ESTATE SRL”, 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 Cetate. Lidl, strada Lalelelor. Poate unii 

dintre dumneavoastră știu. E a treia clădire de la sensul giratoriu către spital. E o 

clădire în paragină. Se propune refuncționalizare. Opt apartamente cu zece 

parcări. P + 3. O să arate ceva de genul. Consultarea este completă.” 

  Mircea Trifu: ”Deci, domnilor încă o obiecție. Vedeți și dumneavoastră asta 

în care o poate face! Că noi vorbim tot timpul de smart city și de lucruri 

superevaluate și noi nu avem capacitatea să facem o prezentare cu detalii! Măcar 

niște fotografii clare! Mă uit aici în jur  de multe ori la consilieri votând! Nici nu 

știu unde e! Eu nu înțeleg! Chiar vrem să ținem așa ascuns? Ce e așa de mare 

lucru? E chiar așa absurd ce cerem cu niște fotografii clare? Să discutăm detalii! 

Eu asta chiar nu înțeleg!” 

  Pleșa Gabriel: ”Dar a trecut prin comisie!” 

  Mircea Trifu: ”Tot timpul se invocă! Noi suntem aici formal! Noi dăm votul! 

Ar fi firesc! Eu sunt de acord că a trecut prin comisie! Dar asta nu înseamnă  că 

noi venim aici și cu ochii, cu ceva pus pe ochi! Că atunci nu mai venim! Hai să 

le votăm pe toate! Vă spun sincer un lucru foarte grav! Trebuie să îl menționez, 

domnule! A fost aici domnul arhitect Străjan! Și o să vă aduc și procesele verbale 

până la urmă  să discutăm și cu filmarea video! Ne-a prezentat că în cetate se face 

un hotel! Îmi aduc aminte că chiar domnul Primar spunea: cât sunt eu primar, 

viceprimarii nu or să semneze! Scrie și în procesul verbal! Ne-a povestit cum o 

să fie la parter! O să fie îmbrăcat în sticlă! Domnul Popescu poate să confirme! 

Chiar și Emil Popescu își aduce aminte că a avut niște obiecții atunci! Discuția 

cu celebra construcție din cetate! Ca să mă duc ulterior, semnalat fiind de mai 

mulți cetățeni din zonă, consternați să spună: domnule, aici o să se facă un bloc 

de locuințe! Nici un hotel! Nimic! Ce vezi tu muzeu? Și mă duc într-adevăr la 

urbanism și solicit oficial  de acolo și aflu că într-adevăr. Păi, noi ce facem aici? 

Prezentăm verbal! Ca să fie clar! Ni se prezintă verbal niște lucruri  și când citim 

după o lună ce am votat, stai să vezi că nu l-ai citit cum trebuie! Păi, este posibil 

așa ceva? Înțelegeți?” 

  Pleșa Gabriel: ”Unde este construcția asta? Unde este?” 

  Mircea Trifu: ”Acum dacă dumneavoastră nu vă aduceți aminte că în cadrul 

cetății s-a votat în consiliul local, înseamnă că aveți o mare problemă!” 

  Pleșa Gabriel: ”Pe Sterca Șiluțiu?” 



 

  

  Pocol Dorin: ”În cetate lângă universitate.” 

  Pleșa Gabriel: ”Acolo eu îmi aduc aminte că apar hoteluri. Eu așa îmi aduc 

aminte!” 

  Mircea Trifu: ”Vă aduceți perfect aminte! Vedeți! Și dumneavoastră toți de 

aici vă aduceți perfect! Iar noi am votat ceva și în realitate se construiește altceva, 

domnule Pleșa!” 

  Pocol Dorin: ”Au fost o parte hotel, o parte apartamente! Degeaba vorbești 

tu!” 

  Pleșa Gabriel: ”Și ce ziceți că se construiește acolo?” 

  Mircea Trifu: ”Păi se construiește un bloc de locuințe, unde ca și proprietari 

își pun unii maieuri, chiloții în balcon! Eu știu că mai sunt obiceiuri din astea! 

Ați înțeles, domnule? Deci, sunt niște lucruri pe care eu tot încerc să le semnalez!” 

  Pocol Dorin: ”Ce e așa de grav? Are avizul de la Ministerul Culturii! De la 

toate alea! Ce e așa de grav?” 

  Mircea Trifu: ”Domnul Pocol are o misiune! De asta! Deja mă distrează 

intervențiile dânsului!” 

  Pocol Dorin: ”Ce misiune am, măi?” 

  Mircea Trifu: ”Nu e nici de specialitate!” 

  Pocol Dorin: ”Dar tu la fiecare chestie ai ceva împotrivă!” 

  Mircea Trifu: ”Dar nu poți să discuți ...” 

  Pocol Dorin: ”Aici noi toți consilierii suntem niște imbecili și tu ești un 

șmecher!” 

  Hașa Cătălin: ”Hai să depășim momentul! Să trecem la vot!” 

  Mircea Trifu: ”Ce să ascult de la tine? Nu ești pregătit în domeniu! Învață!” 

  Pocol Dorin: ”Învăț de la tine! Ți-am mai spus și când m-ai întrebat 

personal! O parte erau apart – hotel și o parte apartamente! Într-adevăr! Dar el 

știe!” 

   Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 3. Cine este pentru avizare? 

Împotrivă? Abțineri?” 

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

o abținere Vasile Crișan.” 

 

   

  Art.4: Se însuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

45927/06.05.2019 

 Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE ANEXA – SCENA 

PENTRU COPII, ALBA IULIA, STR. GEORGE BARITIU, NR. 8, solicitant 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATA”, 

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 Grădinița Dumbrava Minunată. Vă arăt 

un plan. Se propune o scenă mică pentru copii pentru festivități în aer liber și tot 

felul.  V-aș ruga să fiți foarte atenți la consultarea populației, că sunt foarte multe 

observații din partea vecinilor. Mai mult sau mai puțin relevante. Nu vreau să mă 

pronunț.  Ce se vede. Asta se propune. Nu e ...” 

  Pleșa Gabriel: ”Domnilor și doamnelor. Solicitarea vine de la direcțiunea 

grădiniței. Ei ce își doresc? Au la ora asta un chioșc din ăsta  unde mai scot copiii 

când e cald. Și au zis că în locul acestui chioșc de vară  să facă o mică scenă în 

care să își facă serbările de sfârșit de an. Că iarna, probabil  nu se fac la pomul de 

crăciun. Bun! Consultăm populația! Uitați-vă! Caz tipic! Nu știu cine zice! 

Domnule, de ce să își facă serbarea acolo?  Că aia e o dată în an  când se termină 

școlile! Adică, grădinița în iunie – iulie! Încă odată vedeți ce înseamnă să fi 

absurd! Acolo este activitate didactică până la urmă! Copiii iasă și la recreație! 

Poate fac gălăgie atunci! Deci, absurditatea de a face o scenă! Doar nu duci 

spectacole  de nu știu ce  ca să ...  Și e vorba de căminul cu program prelungit! 

Adică, până la orele 17! Nu se pune problema ca după aceste ore  să fie activități 

acolo! Deci, tocmai că vrem să judecăm  corect aceste lucruri, domnilor colegi! 

Vedeți că sunt absurdități ale celor care sunt în vecinătate!” 

  Mircea Trifu: ”Să ne mai explice exact unde e! Sincer! Unde e?” 

  Pocol Dorin: ”Pe fosta Cameliei!” 

  Hașa Cătălin: ”Vis a vis de Liceul Sportiv. În zona respectivă!” 

  Pleșa Gabriel: ”Între blocuri, acolo! Ambulanța, Liceul Sportiv dacă se 

vede!„ 

  Sandu Cornel Stelian: ”Între Liceul Sportiv și Avântului.” 

  Pleșa Gabriel: ”Are și case vecini, are și blocuri.” 

  Mircea Trifu: ”E un teren?” 

  Hașa Cătălin: ”Nu. E grădiniță, Mircea! E în incinta grădiniței.” 

  Paul Voicu: ”Acolo, Mircea a fost o centrală termică și am făcut grădiniță 

din ea.” 

  Mircea Trifu: ”Așa.” 

  Paul Voicu: ”Și acum vrem să facem o mică scenă. Acum sunt mulți care 

nu vor să facem. Eu vă întreb ce poate fi mai frumos decât sunetul cristalin  al 

unui copil care râde  și se distrează? Adică, dacă și asta ne înebunește! Haideți să 

vorbim pe rând  măi oameni buni că nu mai înțelegem nimic! Deci, dacă până la 

ora 16 – 17 se întâmplă acolo niște evenimente cu niște copilași, care este deranjul? 

Până la urmă asta era ideea. Că mulți au făcut contestație.” 

  Mircea Trifu: ”Domnul Voicu! Toți ne dorim lucrurile acestea! Problema e 

că avem o mare problemă și mare problemă reală în toată cetatea din Alba-Iulia! 

Lipsa locurilor de parcare!” 



 

  

  Domuța Iulius Viorel: ”Mulțumim, domnul Trifu!” 

  Paul Voicu: ”Discutăm de grădiniță și de scenă la copii! În incinta grădiniței! 

Uite planșa!” 

  Sandu Cornel Stelian: ”În incinta grădiniței!” 

  Mircea Trifu: ”În incintă! Uite planșa! V-am spus cum e cu planșa! Domnul 

viceprimar ne-a spus cum e cu planșa!” 

  Pocol Dorin: ”Ați spus că sunteți de specialitate!” 

  Mircea Trifu: ”Dumneavoastră sunteți și mai de specialitate!” 

      Domuța Iulius Viorel „Supun la vot articolul. Cine este pentru ? Împotrivă? 

Abțineri?” 

   ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18 voturi pentru și o abținere 

Vasile Crișan.”  

 

    

    Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 45811/06.05.2019. 

   Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE 

FAMILIALE PE PARCELA, ANEXA GOSPODAREASCA (PISCINA) SI 

IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, BD. FERDINAND I, NR. 30, solicitant 

BARBULETIU MIHAELA MONICA, BARBULETIU TIBERIU”, 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: ”Nu e o greșeală, Conform legii, anexă și 

împrejmuire. Suntem pe bulevardul Ferdinand de la gară către Prefectură, undeva 

pe partea stângă.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Vecinii sunt de acord să își facă piscină?” 

  Mircea Trifu: ”Deci, incredibil, domnule! Modalitatea de a prezenta! Nu 

știm unde! Ce poți să înțelegi dintr-o schiță? Înțelegeți obiecțiunea mea sau sunt 

absurd că cer mai mult?” 

  Pocol Dorin: ”Ești inginer, Mircea! O schiță este suficient!” 

  Alexandru Romanițan: ”Iarăși la fel în raportul consultării populației sunt 

anumite sesizări ale vecinilor, anumite condiționări.” 

      Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17 voturi pentru și 3 abțineri 

Bucur Dumitru, Vasile Crișan, Mircea Trifu.” 



 

  

 

  Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publi-

cului nr. 46327/07.05.2019 

 Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA 

UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. GEORGE COS-

BUC, NR. 10A, solicitant POPA (casatorita STANCIU) MARIANA 

ILEANA”, 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 zona centrală pe strada George Coșbuc. 

Casa de Cultură a Studenților, strada Regina Maria. Din Regina Maria undeva în 

dreapta. O parcelă de teren foarte, foarte ciudată. Și s-a chinuit cum    s-a putut să 

iasă o casă. O căsuță unifamilială. S-a cerut documentație de urbanism pentru 

amplasarea în teren.” 

      Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul. Cine este pentru aprobare? 

Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri 

Bucur Dumitru, Vasile Crișan.”  

  

  Art.7: Se însuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

47006/08.05.2019. 

 Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE SPATIU 

COMERCIAL, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 1, 

solicitant SC UNIREA UNIVERSAL 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: ”Este vorba de magazinul Unirea. Probabil toată 

lumea știe deja povestea. Se propune o extindere pentru realizarea unor scări 

rulante. Lățimea de cinci metri. Într-adevăr o să fie puțin afectate amenajările 

exterioare la momentul actual. Beneficiarul își asumă să le repare, să le 

reorganizeze dacă e cazul. Magazinul, știe probabil toată lumea cum se propune. 



 

  

Cu spații de restaurante la etaj, cu terase. Pe lângă extinderea pe orizontală se 

propune și o extindere pe verticală. Încă un etaj pe zona din față și al doilea retras 

de la fronturile stradale.” 

      Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împo-

trivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri 

Bucur Dumitru, Vasile Crișan.”   

 

  Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea 

publicului nr. 47007/08.05.2019 

 Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE TERENURI 

PADBOL SI VESTIAR, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, 

CONTRAGARDA BASTIONULUI SF. ELISABETA, solicitant SC NEW 

SPORT TREND 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 cetate. Bastionul Sfânta Elisabeta. În 

zonă e skateparcul  și terenul de fotbal existent. Și imediat după terenul de fotbal 

este propunerea. Se propun două mici terenuri de fotbal. Ceva de genul o să arate. 

Cu sticlă. Un fel de tenis cu piciorul. Peretele. Cu un vestiar în oglindă  cu cel de 

la terenul de fotbal. Două terenuri după cum se vede. Dacă aveți nevoie de 

lămuriri?” 

     Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

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

    

   Art.9: Se însuseste raportul privind informarea si consultarea 

publicului nr. 47636/09.05.2019 

 Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE 5 LOCUINTE 

SEMICOLECTIVE (2 TRONSOANE LOCUINTE CUPLATE SI O 

LOCUINTA INDIVIDUALA), ALBA IULIA, STR. AROMEI, NR. 1, 

solicitant BLOCK HAUS IMOBILIARE SRL”, conform planului de situație 

anexat 

   Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care 

prezintă  PUD-ul  precum şi raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie -  care 

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare 



 

  

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. 

       Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu 

avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Alexandru Romanițan: ”Suntem pe strada Brândușei. Avem un teren. Așa 

a rămas conform documentației aprobate anterior. Între străzi, complet. Îngust. 

Câte două locuințe cuplate cu câte două locuri de parcare fiecare dacă nu mă înșel 

și una individuală pe capăt. Strada Brândușei pe partea de vest.” 

       Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 9. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

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

 

    Art.10: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 47011/08.05.2019. 

   Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „REGLEMENTARE PIATA 

ARTISTILOR, COMERT STRADAL (ARTIZANAT), ALBA IULIA, PARCUL 

UNIRII, FN, solicitant GRADINARIU ANGELA”, 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 cetate în apropierea monumentului, 

undeva între monument și Piața Tricolorului. E undeva la ieșirea de pe pod. E o 

pietonală. E o alee care leagă cu poarta 4 la sud. E o zonă cumva pierdută care nu 

prezintă interes. Se propune amplasarea a cel mult patru trăsuri pentru obiecte de 

artizanat. Ceva de genul. Se aduce puțin la viață zona aici. Trăsurile o să fie ca și 

celelalte din Cetate. În același stil.” 

  Pocol Dorin: ”Deci, nu alimentație publică?” 

  Alexandru Romanițan: ”Nu.” 

  Pleșa Gabriel: ”E inițiativa unor artiști plastici care produc, care  într-

adevăr  nu iau și vând chinezisme. Da. Manufactură fac. Vor să organizeze acolo, 

să zic așa, o insulă de suveniruri. Da? Ca în momentul în care vin turiștii să se 

poată duce să cumpere. Cel puțin doi din cei care au avut această inițiativă îi 

cunoșteam și au mai vândut în cetate. Și sunt convins că știți și dumneavoastră  

că au lucruri de calitate. Noi ne-am bucurat de această inițiativă și cred că ar 

trebui să dăm gir și să încurajăm lucrurile de calitate în cetate.” 

  Paul Voicu: ”Vreau să îl completez un pic pe colegul meu spunându-vă 

începutul. În proiectul făcut pentru Parcul Unirii există deja aceste insule. 



 

  

Domnul arhitect trebuia să precizeze la început.  Ele sunt create deja pentru 

asemenea activități. Mai mult decât atât, ca să întregim și să ducem la bun sfârșit 

ce votăm azi,  trebuie să vedem regulamentul pentru licitație la aceste lucruri, în 

care să spunem clar: doar agenții economici care confecționează și fabrică dânșii. 

Să nu ne trezim cu obiecte din Taiwan, China și alte zone. Dacă veți fi de acord. 

Și atunci sunt și cei care produc  și dânșii să și vândă acolo.” 

  Alexandru Romanițan: ”Chiar și sunt condiționări de această natură și în 

documentație.” 

  Vasile crișan: ”Deci, dacă în planul, când s-a făcut planul urbanistic la 

Parcul Unirii a fost cuprins  și în valoare, banii?” 

  Mircea Trifu: ”Asta era și întrebarea mea. Cât e costul acestui PUD?” 

  Vasile Crișan: ”Lăsați-mă numai un pic. Dacă nu s-a cuprins, vine altă 

cheltuială? Mai ales că ... Păi, cum nu? Dacă se face ceva, nu vine cheltuială? 

Mai ales din câte știu, nu este făcută recepția la Parcul Unirii! Ne trezim că a 

crescut manopera în construcții și trebuie să suplimentăm.” 

  Paul Voicu: ”Vă răspund eu, domnul Crișan, dacă îmi permiteți!” 

  Vasile Crișan: ”Când se face recepția și după aceea. Da. Mulțumesc.” 

  Paul Voicu: ”La Parcul Unirii avem niște etape intermediare de recepție pe 

tot ce înseamnă alei, zone verzi și așa mai departe. Mai există un rest de executat 

care știți cu toții că este pasajul. Până la recepția finală mai există. Nu înseamnă 

nici o cheltuială suplimentară pentru Consiliul local și Primăria Alba-Iulia. Pentru 

că acele platforme există. Cheltuiala va fi din partea celor care vor câștiga licitația 

să-și amenajeze partea de obiectiv din care vor vinde. Pentru noi sunt amenajate 

platformele. Și așa a fost trecut în proiect: spații de comerț pentru așa ceva.” 

  Doamna Grădinariu: ”Mai mult decât atât, PUD-ul l-am plătit eu singură.” 

  Mircea Trifu: ”Da. Evident că eu sunt de acord. Am susținut treaba aceasta 

încă de la început. Însă, în ideea de a ști transparent, vreau să știu într-adevăr acest 

PUD pe domeniul public cât a costat. Și dacă l-a făcut o persoană fizică și l-a 

plătit dânsa sau societate comercială, tot asta e! Cât a costat? Și în conformitatea 

cărei legi s-a făcut un PUD de către o persoană fizică pe domeniul public? Puteți 

să îmi spuneți? Sunt niște informații.” 

  Alexandru Romanițan: ”Acest PUD a fost inițiat de persoane fizice. Ni    s-

au solicitat într-adevăr anumite acte de pe domeniul public și acordul pentru 

certificat de urbanism. Despre costuri chiar nu știu. Chiar nu știu.” 

  Mircea Trifu: ”Domnule arhitect! SC Arhi Proiect Boni SRL a întocmit 

acest PUD.” 

  Doamna Grădinariu: ”Să vă arăt chitanța? Sau care e problema? Că nu 

înțeleg!” 

  Mircea Trifu: ”Bun. Întrebarea mea este una pertinentă. Este vorba de 

domeniul public.„ 

  Doamna Grădinariu: ”Eu am venit cu o inițiativă. Dacă era să aștept să vină 

Primăria să mă sprijine, atunci dura.” 

  Mircea Trifu: ”Am înțeles lucrul acesta. Eu pun o întrebare foarte simplă. 



 

  

Dacă există niște costuri, care sunt? Și dacă e pe domeniul public și le-a făcut altă 

persoană.” 

  Paul Voicu: ”Transparența publică e pe banul public! Să știți! Între două 

firme private nu există transparență publică!” 

  Mircea Trifu: ”Dar pe domeniul public?” 

  Paul Voicu: ”Pe domeniul public! Da! Dacă se face, nu este transparența 

publică! Pe partea financiară! Dar dacă vrea doamna să vă spună sau arhitectul 

care a făcut, vă poate spune! Asta este problema dânsei!” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Întrebați în particular pe dânsa!” 

  Mircea Trifu: ”Bine! Mulțumesc!” 

  Bumbu Nicolae: ”Eu vroiam să vă spun că mă bucur din suflet că au 

asemenea inițiativă oamenii din Alba-Iulia. Ar trebui să îi sprijinim din suflet. Eu 

chiar cunosc pe una dintre doamnele de acolo  și vreau să vă spun că este un om 

extraordinar, care din mâinile dânsei ies lucruri deosebite. Și nu ar trebui să le 

mai punem atâtea bețe în roate și atâtea ca să nu poată să își desfășoare  tot felul 

de activități.” 

  Mircea Trifu: ”Da. Exact! I-am pus niște bețe în roate! I-am zdrobit! Am 

pus bețe în roate!” 

        Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 10. Cine este pentru? Împo-

trivă? Abțineri?” 

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

 

    Art.11: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 50358/15.05.2019. 

   Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA DE 

PRODUCTIE INCALTAMINTE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. 

REPUBLICII, NR. 31A, solicitant SC MATIN MAIER 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 zona Dedeman. Bulevardul Republicii. 

Dedeman. Avem o parcelă. Se propune o hală. Zona e specifică pentru așa ceva. 

O hală parter. Îndeplinește reglementările.” 

       Domuța Iulius Viorel: „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. 47015/08.05.2019 

  Aproba Planul Urbanistic Zonal „ANULARE SEGMENT STRADA 

SERENADEI, ALBA IULIA, STR. GEORGE ENESCU, NR. 4, solicitant 

BARNA DAN LUCIAN, BARNA LIDIA SIMONA”, 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 Calea Moților. Strada George Enescu. 

Aici, din păcate documentația e ca urmare a unei sentințe judecătorești în care s-

a dat decizie definitivă de anulare a porțiunii acesteia de stradă. Ne supunem. Nu 

avem ce face.” 

       Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 12. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

    ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere Vasile 

Crișan.”  

 

  Art.13: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 47002/08.05.2019 

   Aproba Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE 

LOCUINTE INDIVIDUALE SI STRADA DE ACCES, ALBA IULIA, STR. 

APUSENI, FN, solicitant TALNAR CORNEL, TRIF LUCIAN GHEORGHE, 

TRIF OLTEA, CREIVEAN MARIA”, 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 către Micești, strada apuseni și strada 

Valea Aramei. Avem o parcelă lungă. De fapt, 3 parcele, 3 imobile. Se propune 

lotizare și o stradă de acces.” 

       Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 13. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

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



 

  

 

   Părăsește sala de ședință domnul consilier Hașa Cătălin. 

 

    Domuța Iulius Viorel: ”Domnul consilier Medrea Bogdan a anunțat că nu 

participă la dezbatere și la votul acestui articol 14.” 

  Art.14: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 47004/08.05.2019 

   Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI PUZ 

APROBAT CU HCL 195/2013 PRIN MODIFICARE ZONIFICARE DIN UTR 

DS(CULTE) IN UTR L1(LOCUINTE INDIVIDUALE), ALBA IULIA, STR. 

BABA NOVAC, FN, solicitant DAN VASILE VIOREL, DAN BOGDAN 

IOAN, DAN VASILE DANIEL, DAN PETRU VASILE, DAN DOINA 

FLOARE”, 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 Baba Novac. PUZ Alba – 

Micești. La momentul respectiv, proprietarul de teren a dorit păstrarea unui lot 

pentru construirea unei biserici. Habar nu am. E terenul în foarte mare pantă. Nu 

știu cum s-ar fi construit. Se schimbă reglementarea pentru locuințe.” 

  Vasile Crișan: ”Întrebare. Consultarea publică? Că nu ne zice la nici unul.” 

  Alexandru Romanițan: ”Consultarea publică este îndeplinită la toate. Cum 

v-am rugat. Vă rog să fiți atenți pe raportul consultării care la unele sunt anumite 

observații.” 

       Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 14. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

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

 

  Art.15: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 45953/06.05.2019 

 Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI 

URBANISTICE APROBATE CU HCL 195, ART. 8/06.2013 SI 

REPOZITIONARE STRADA DE ACCES, ALBA IULIA, ALEE DIN ION 

PETRU CULIANU, FN, solicitant BORZA DORU CONSTANTIN 

LEANDRU”, 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.” 

 

  Părăsește sala de ședință domnul consilier Bumbu Nicolae. 

 

  Alexandru Romanițan: ”Suntem tot pe PUZ Șeigău. Strada Ana Aslan la 

sud. Puțin mai la nord e o alee. Parcela studiată e cu galben. Era o stradă de acces 

cu o pastilă de întoarcere. Prezentul PUZ glisează puțin mai spre sud strada ca să 

devină construibile și loturile de pe partea de vest. Reglementările se modifică 

puțin. POT-ul de la 30 la 35.” 

  Pocol Dorin: ”Acolo sunt 1000 de metri.” 

  Alexandru Romanițan: ”1000 plus, minus 5%.” 

       Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 15. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

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

 

   Revine în sala de ședință domnul consilier Hașa Cătălin. 

 

  Art.16: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 48484/10.05.2019 

 Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 

NR. 237/24 IULIE 2012, ART. 9, PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE IN REGIM CUPLAT, ALBA IULIA, STR. VASILE 

ALECSANDRI, NR. 41, solicitant SC VV ONE SRL”, 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 Vasile alecsandri în centru, lângă 

Ichebana. Trei parcele cu o locuință existentă către stradă, care se propune spre 

demolare. Se creează o stradă de acces cu pastilă de întoarcere și niște loturi 

pentru construirea unor locuințe cuplate. Documentația a fost avizată anul trecut 

undeva prin septembrie – octombrie. Acum a îndeplinit condiția.” 

  Vasile crișan: ”Clădirile care se fac sunt pe partea dreaptă cum mergi către 

Vasile Alecsandri?” 



 

  

  Alexandru Romanițan: ”Pe stânga. E un teren gol, dacă știți.” 

  Vasile Crișan: ”Deja lucrează acolo.” 

  Alexandru Romanițan: ”Nu, nu, nu. Lucrează vecinii. Este o construcție în 

lucru într-adevăr. da. Acolo probabil au curățat terenul” 

       Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul 16. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

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

 

  Art.17: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 48488/10.05.2019 

   Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, 

ALBA IULIA, STR. FABRICILOR, NR. 2, solicitant SC PRIMA SEMENTI 

SRL”, 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 spate la benzinăria Mall. Pe Alexandru 

Ioan Cuza spre Cluj. Se propune o hală parțial P + 1 pe zona din față. O hală de 

depozitare.” 

  Pocol Dorin: ”E ok.” 

  Alexandru Romanițan: ”Undeva la 10 – 15 locuri de parcare.” 

       Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

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

 

  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 – articolul este 

retras de pe ordinea de zi. 

 

  Art.19: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului 

nr. 51238/17.05.2019 

  Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE 

UNIFAMILIALE SI SEMICOLECTIVE SI CREARE STRADA DE ACCES, 

ALBA IULIA, STR. AZUR, FN, solicitant MIHALTAN CRISTIAN IOAN, 



 

  

MIHALTAN MIRELA MARIA, VINTAN AUREL, MUNTEAN 

CORNELIA”, 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.” 

 

 Revine în sala de ședință domnul consilier Bumbu Viorel. 

 

  Alexandru Romanițan: ”Suntem undeva la este de Orizont.   Se crează o 

stradă pe mijloc. Se păstrează reglementările. ” 

        Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

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

 

   Art.20 : Prelungeşte termenul de valabilitate cu 2 ani pentru Planul 

Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr.156/31.05.2016 art.6 „CONSTRUIRE 

PENSIUNE TURISTICA SI LAC DE AGREMENT CU EXPLOATARE 

AGREGATE MINERALE, ALBA IULIA, STRADA RETEZAT, solicitant SC 

DIROM INTERTRANS SRL” 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care 

prezintă  proiecul  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: ”Prelungește perioada de valabilitate a unui PUD 

în trecut. E vorba de o vilă turistică pe strada Retezat.” 

  Pocol Dorin: ”Unde e strada Retezat?” 

  Alexandru Romanițan: ”La nord de cartierul Orizont.” 

        Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

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

Dumitru, Vasile Crișan.”  

 

   Art.21: Prelungeşte termenul de valabilitate cu 2 ani pentru Planul 

Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr.156/31.05.2016 art.7 „SCHIMB DE 



 

  

DESTINATIE SI EXTINDERE PE VERTICALA PENTRU BIROURI SI 

SERVICII prin MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL NR. 214/2013, ART.9, 

ALBA IULIA, CALEA MOTILOR, solicitant LAURA IOANA BAURDA” 

   Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care 

prezintă  proiectul  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 Calea Moților, strada Bogdan 

Petriceicu Hașdeu. Stadionul, Apia. Undeva în zona din spate. Se prelungește cu 

doi ani.” 

        Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

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

 

   Art.22: Prelungeşte termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru 

Planul Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL nr.156/31.05.2016 art.8 

„CONSTRUIRE COPERTINA CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU 

TERASA, ALBA IULIA, STR. B-DUL REVOLUTIEI, BL.3AB, solicitant SC 

IDEAL MAX SRL”, conform planului de situatie anexat, cu conditia aprobarii 

unei constructii cu caracter provizoriu pe o perioada de maxim 3 ani de la data 

emiterii autorizatiei de construire; perioada de 3 ani va fi redusa in cazul aplicarii 

unor investitii publice de interes general. 

    Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care 

prezintă  proiectul  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: ”Prelungește termenul de valabilitate de la 3 la 4 

ani. Construire copertină cu caracter provizoriu pentru terasă. Se prelungește  cu 

practic încă un an. De la 3 la 4 ani.” 

        Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

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

 



 

  

   Art.23: Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism PUD de la art.2, 

art.3, art. 4, art. 5, art. 6, art.7, art. 8, art. 9, art. 10 perioada de valabilitate de 3 

ani. 

   Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care 

prezintă  proiectul  precum şi raportul de specialitate. 

        Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

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

 

   Art.24: Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism de la art. 11, 

art.12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17 perioada de valabilitate pana la apro-

barea unei alte documentatii de urbanism pe terenul reglementat. 

   Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care 

prezintă  proiectul  precum şi raportul de specialitate. 

        Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

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

 Domuța Iulius Viorel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu ar-

ticolele. Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul și articolele au fost votate cu 20 voturi pentru.” 
 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  162/2019 

 

 Alexandru Romanițan: ”Dacă îmi permiteți să prezint proiectul nr. 36.” 

  36. Proiect de hotărâre privind prelungirea următoarelor străzi, pentru 

corelarea denumirilor de străzi cu inventarul domeniului public al municipiului 

Alba-Iulia. 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- 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." 

  Alexandru Romanițan: ”Aprobă prelungirea următoarelor străzi în municipiul 

Alba-Iulia pentru corelarea denumirilor. E vorba de strada Arieșului. Îmi cer scuze. 

Nu am prezentare. Aveți atașate trimise pe tablete. Nu se creează străzi noi. E vorba 

de niște prelungiri de străzi. Arieșului, Andrei Mureșanu, Liliacului și Reteag.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru?” 

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



 

  

 

  S-a adoptat Hotărârea  183/2019 

 

  Domuța Iulius Viorel: ”Revenim la proiectul nr. 15.” 

      

  15. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Alba 

Iulia și preluarea de către Club Sportiv municipal Unirea Alba Iulia a unor 

mijloace fixe și obiective de inventar necesare bunei desfășurări a activității 

acestuia 

  Se dă cuvântul domnului Onișor Florin – director executiv Club Sportiv 

Municipal Unirea - 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." 

  Florin Onișor: ”Bună ziua. Este vorba de niște bunuri care sunt în dotarea 

bazelor sportive aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba-

Iulia, instituție publică din subordinea Consiliului local. Aceste bunuri sunt 

evidențiate în cele două anexe, anexa 1 și 2 la proiect. Deci, aceste bunuri se află 

în evidența contabilă a municipiului Alba-Iulia. Și pentru a fi trecute, transmise 

cu titlu gratuit în evidența contabilă a Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba-

Iulia, potrivit prevederilor legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică și 

a hotărârii nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată a bunurilor 

aparținând instituțiilor publice, este nevoie de aprobarea Consiliului local printr-

o hotărâre, situație față de care noi vă solicităm aprobarea.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru?” 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  163/2019  

           

  16. Aprobarea cesionării contractelor de închiriere nr.45.190/2018 și 

nr.45.289/2018 încheiate între municipiul Alba Iulia și SC CODY ART SRL 

  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: ”Proiect cu două treimi.” 



 

  

  Mihai Pripon: ”În această situație este vorba de două contracte de închiriere 

care au ca obiect desfășurare de activități de comerț tip comerț ambulant în Cetate. 

Unul pentru o trăsură de epocă și celălalt pentru o tonetă mobilă. Cody art, în 

urma licitației care a avut loc anul trecut a câștigat trei locații în care să își 

desfășoare activitatea. Una pentru o trăsură de vânare produse artizanale, una 

pentru alimentație publică și o tonetă mobilă. Ulterior, societatea în cauză a 

vândut o tonetă mobilă și o trăsură destinată alimentației publice și potrivit 

dispozițiilor art. 11 din cele două contracte, ni se cere acordul pentru cesionarea 

contractului către cumpărătorul acestor bunuri.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru?” 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  164/2019  

   

   17. Modificarea și completarea HCL nr.61/2019 cu privire la aprobarea 

concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. 

Piața Iuliu Maniu. nr. 15- 17 Bl. A2 

  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 vi-l supunem spre dezbatere și aprobare în 

urma unei adrese venite din partea Instituției Prefectului. Punctul meu de vedere 

mi l-am exprimat mai pe larg în raportul de specialitate. Dacă aveți întrebări?” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere 

Vasile Crișan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  165/2019  

 

 

  18. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere 

nr.18.882/1999 încheiat între municipiul Alba Iulia și Miclăuș Constantin  

  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: ”Aici este vorba de un teren în suprafață de 40 mp situat în 

gangul dinspre capătul bulevardului Transilvaniei. Pe partea dreaptă unde este 

acel atelier foto. Domnul Miclăuș de fapt deține  încă din 1991 în baza unui 

contract  de închiriere pe terenul respectiv. Și acest contract a mai fost prelungit 

pe parcursul existenței sale. Ultima dată acum 10 ani prin HCL nr. 303/2009.” 

  Vasile Crișan: ”Care este valoarea?” 

  Mihai Pripon: ”Vă spun exact. Am uitat eu să scriu. 3,61 lei/mp conform 

HCL privind taxele și impozitele locale.” 

  Pocol Dorin: ”120 lei.” 

  Mihai Pripon: ”Cam acolo.” 

  Popescu Antoniu Emil: ”Pe zece ani.” 

  Pocol Dorin: ”Nu vi se pare că e cam ...” 

  Mihai Pripon: ”Tariful după care plătește dânsul chiria e aprobat de către 

Consiliul local anual  prin HCL privind stabilirea taxelor și impozitelor locale.” 

  Pocol Dorin: ”Nu am înțeles.” 

  Mihai Pripon: ”Acolo în hotărâre sunt stabilite anumite taxe pentru cei care 

utilizează domeniul public în diferite scopuri. Și este vorba și de terenuri destinate 

spațiilor de prestări servicii. Și acesta este tariful  pe zona B a localității conform 

încadrării probate prin hotărâre.” 

  Pocol Dorin: ”Acesta este un tarif fix?” 

  Mihai Pripon: ”Acesta se actualizează periodic.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

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

împotrivă Vasile Crișan și o abținere Pocol Dorin.” 

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 166/2019      

  

 

      19. Transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra 

imobilului(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.143 

A, către Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva” 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."   

  Mihai Pripon: ”În anul 1994, printr-o hotărâre s-a aprobat concesionarea 

unei suprafețe de teren de 300 mp pentru construirea unui lăcaș de cult. Lăcașul 



 

  

de cult respectiv s-a construit. În arhivele Primăriei nu există nici un contract de 

concesiune încheiat, astfel încât  anul trecut preotul paroh pentru a reglementa 

situația juridică a terenului pe care se află lăcașul de cult, v-a cerut și 

dumneavoastră și ați aprobat ca terenul aferent acelei construcții să îi fie transmis 

în folosință gratuită. Astăzi,  dânșii au solicitat potrivit legii 239/2007 să fiți de 

acord cu trecerea fără plată în proprietatea parohiei, a terenului pe care se află 

amplasată biserica și construcțiile anexe.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 167/2019 

 

   20. 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.3, bl.B, ap.3 

  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: ”Aici, potrivit legislației în vigoare s-a calculat prețul de 

vânzare. Condițiile din hotărâre sunt cele prevăzute în lege.” 

   

  Intră în sala de ședință domnul Primar Mircea Hava. 

 

 Mircea Trifu: ”Vă salut domnule Primar și felicit pentru rezulatul  obținut 

în alegeri. Eu vreau să mă refer la proiectul acesta în sensul în care am fost 

contactat de mai mulți cetățeni în ultimii ani de zile și care mi-au semnalat faptul 

că e foarte greu de găsit detalii despre procedura  de atribuire pe site-ul primăriei 

Alba-Iulia, respectin aceste locuințe ANL. Personal nu ma dat crezare. M-am 

deplasat la registratură și am avut o discuție cu doamna Fara care mi-a spus că 

da, într-adevăr  pentru cei care caută, nu se poate căuta  după cuvântul ANL 

întrucât este o formulare din asta ... locuințe date spre închiriere de către stat și 

că nu e pomenit acest cuvânt. Majoritatea dintre cetățeni, evident că încercând să 

caute criteriile de atribuire a acestor locuințe accesând cuvântul respectiv. Și de 

asta vreau, cu ocazia asta să fac această mențiune pe care vă rog să o transmiteți 

aparatului de specialitate, celor care administrează site-ul Primăriei, în așa fel 

încât să modifice și să poată fi mult mai ușor de găsit aceste date.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 



 

  

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 168/2019 

 

  21. 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.16 

   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: ”Aceeași situație.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 169/2019 

            

  22. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.19          

  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: ”Aceeași situație.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 170/2019   

 

  Părăsesc sala de ședință domnii consilieri Medrea Bogdan, Paul Voicu. 

 

  23. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în 

Alba Iulia,Albăstrelelor, FN 

  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: ”Aici este vorba de un teren de 80 mp situat pe strada 

Albăstrelelor, între două proprietăți private, ai căror proprietari au solicitat 

cumpărarea acestei parcele de teren în vederea întregirii proprietății dumnealor. 

Și ca atare, vă propun vânzarea acestui teren prin procedura licitației publice. 

Prețul de pornire este de 3120 euro plus TVA respectiv 39 euro pe mp la care se 

adaugă TVA.” 

  Pocol Dorin: ”Eu nu știu unde e strada asta.” 

  Mihai Pripon: ”În spate la ILF. Cum veniți de pe Hulea.” 

  Mircea Hava: ”Unde e ăla cu pâinea. Pe strada lui Bogățan.” 

  Mircea Trifu: ”Am o întrebare. Aici aveți o solicitare către Primărie  din 

partea lui Sărăcuț Nicolae și care spune că dorește să cumpere 30 mp. La al 

nouălea rând e solicitarea dânsului. Eu din asta văd ... noi aprobăm cumpărarea 

unei alte suprafețe.  Și aici eu vreau să vă întreb care este?” 

  Mihai Pripon: ”Aici probabil vă pot răspunde și colegii de la cadastru. 

Dânsul a cerut probabil 30 mp.” 

  Mircea Trifu: ”Și noi ne-am gândit să îi dăm mai mult!” 

  Pavel Nicolae: ”Este un ic în suprafață de 80 și ceva. E un triunghi.” 

  Mircea Trifu: ”Am înțeles.” 

  Pavel Nicolae: ”Și între timp a mai făcut o solicitare și vecina de dincolo. 

E terenul din fața caselor lor. Acolo mai există un service.” 

  Mircea Trifu: ”Dar aia nu există aici! Solicitarea!” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Vă uitați bine, domnul Trifu?” 

  Pocol Dorin: ”I-o dați numai la unu toată? Și după aia, vecina se supără!” 

  pavel Nicolae: ”Să negocieze între ele.” 

  Paul Voicu: ”Se vinde la licitație!” 

  Mircea Trifu: ”dar nu înțeleg. Solicită 30  și noi dăm mai mult? Sau cum?” 

  Pavel Nicolae: ”Noi vindem toată parcela aia. Că nu poți să vinzi numai o 

bucățică. Se poate la licitație toată parcela.” 

  Mircea Trifu: ”Dar procedura legală este că el solicită 30 mp. Și dacă tot 

solicită ... nu știu.” 

  Mircea Hava: ”Dați-i gratis! Dacă solicită!” 

  Pavel Nicolae: ”Ce se întâmplă? Nu pot să fac o parcelă de 40 de metri și 

alta de 20 – 30 sau cât era acolo. E un ic de 80 de metri.  Acum, dacă el vrea să 

cumpere o să facă solicitare pentru tot. Sau vecina.” 

  Mircea Trifu: ”Eu doar v-am menționat că nu este îndeplinită procedura. 

Atât. Ca să nu fie probleme ulterior. Deci, este o solicitare pentru o suprafață  și 

este scoasă alta. Simplu.” 



 

  

  Pavel Nicolae: ”Mai este o solicitare.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru, un vot 

împotrivă Mircea Trifu și o abținere Vasile Crișan.” 

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 171/2019   

   

  24. Însușirea documentației cadastrale de parcelare asupra unui imobil 

situat în 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: ”Cineva a dorit să facă o rectificare de suprafață și i-an spus 

că terenul se suprapune cu terenul Statului Român. I-am solicitat să facă o 

dezmembrare și acest teren să fie dat după aceea pentru evaluare și cumpărare.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 172/2019      

       

  25. Înscrierea definitivă a dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia 

în domeniul public asupra străzilor : Viilor, Viilor – parcare, Vasile Alecsandri, 

Tribunalului, Traian, Rândunelelor, Petru Dobra, Oituz, Nicolae Titulescu – alei 

și spații verzi, Nufărului, Crișenei, Basarabiei, Banatului, Avram Iancu- alei și 

zone verzi, Avram Iancu – alei și zone verzi, Lucian Blaga, Ioan Buteanu, Iașilor 

și Olteniei 

  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: ”Acestea sunt străzile pe care le-am întabulat anul trecut  în 

vederea derulării proiectului pentru iluminatul public. Și acum trebuie să le 



 

  

întabulăm definitiv. Sint acele terenuri care nu au avut înscrisă suprafața. S-a 

schimbat legea și acum le înscriem pe toate. Aș vrea să fac o mențiune. Din ttitlul 

proiectului s-a omis strada Arieșului.”” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect cu mențiunea făcută de domnul Pavel Nicolae? 

Împotrivă? Abţineri?” 

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 173/2019   

 

  Mircea Trifu: ”Vis a vis de procedura asta de întabulare. A fost prezentat azi 

de către, nu-i mai dau numele că știți probabil,  și la care dumneavoastră răspundeți 

în felul următor: Având în vedere adresa dumneavoastră cu nr. , prin care solicitați  

transcrierea dreptului de proprietate asupra suprafețelor deținute de către Statul 

Român, vă comunicăm următoarele: pentru a putea fi identificat, vă rugăm să atașați 

extras de carte funciară pentru informare actualizat, planul de situație avizat de un 

expert topograf și inventarul de coordonate întocmite de către un inginer topograf. 

Călin Ciobanu. Cum poate să facă o persoană fizică treaba asta? Dacă e pe primărie!” 

  Pavel Nicolae: ”Dar nu știm dacă este pe primărie. Nu ne-a dat nimic domnul 

Ciobanu. Mai avem o adresă  și o să îi facem acum răspuns.” 

  Mircea Trifu: ”De asta spun. Adică, nu e obligația noastră?” 

  Pavel Nicolae: ”Nu.” 

  Mircea Trifu: ”Cum? Îl trimitem pe om, du-te măsoară terenul statului?” 

  Pavel Nicolae: ”Dar nu e asta. De unde știm că e a statului?” 

  Mircea Trifu: ”Păi, e chiar al primăriei!” 

  Paul Voicu: ”Domnule consilier! Haideți să încetăm subiectul!  Oricum îl știm 

de atâta timp, că sunt vreo 7 – 8 parcele  și Statul Român și privat și bancă și el are 

parte. Nu putem măsura tot ce e ecolo. A mai primit un răspuns și o să primească din 

nou. Nici măcar CF nu ne spune, nici nimic. Numai ne spune: luați în proprietate  

terenul. De la cine să îl luăm?”         

  

  26. 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. 

 

  Revine în sala de ședință domnul consilier Paul Voicu. 

  

   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: ”Terenul de sub blocuri. Proprietarii de apartamente. Facem 

documentația pentru ordinul prefectului.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 174/2019   

 

 

  Revine în sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan. 

 

  27. Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor 

particulare 

    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 ca și la cei de la blocuri.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 175/2019   

    

  28. Încuviințarea cererii ce se va adresa Ministerului Transportului cu 

privire la transmiterea unui imobil din domeniul public al statului Român și 

administrarea Ministerului Transportirilor în domeniul public al Municipiului 

Alba Iulia și administrarea Consiliului local 

   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: ”Este vorba de ternul care a aparținut mocăniței. Din 

Micești și din Alba-Iulia.” 



 

  

  Mircea Hava: ”Până pleacă Cuc să cânte pe o creangă  putem să îi dăm 

drumul la teren!” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 176/2019    

 

 

  29. Înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul 

public și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia asupra unui 

imobil (canal) canal colector – zona Micești  

  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: ”Este vorba de canalul colector care traversează zona 

Micești.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 177/2019 

 

  30. Alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia în perioada iunie – august 2019 

   Se dă cuvântul doamnei Georgeta Rânghet – director executiv Direcția 

juridică -  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.”  
  Popa Pavel: ”Propun ca președinte de ședință pentru următoarele trei luni 

să fie domnul consilier Sandu Cornel Stelian.” 

  Bucur Dumitru: ”A mai fost!” 

   Mircea Trifu: ”Nu a mai fost domnul Sandu?” 



 

  

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”A mai fost!” 

  Mircea Trifu: ”Și nu trebuie conform regulamentului?” 

  Domuța Iulius Viorel: „Trecem la vot! Cine este pentru aprobarea acestui 

proiect cu propunerea domnului consilier Popa Pavel? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul și propunerea a fost votat cu 18 voturi pentru 

și 2 abțineri Medrea Bogdan, Bucur Dumitru.” 

 Mircea Trifu: ”Nu ne lăsați nici să întrebăm! E totuși un proiect! Domnule 

președinte! Lăsați-ne că noi suntem onorați!” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Dacă veneați cu propuneri, vă ascultam! Dacă nu 

ați făcut, la ce să vă ascultăm?” 

  Mircea Trifu: ”Dar nu ne-ați lăsat! Am ridicat mâna! Am vrut să vă spun 

că toți suntem onorați și îl considerăm pe domnul Sandu cel mai inteligent de aici! 

Și cred că va fi în regulă să prezideze! Dar problema este că regulamentul nu 

prevede  că toți consilierii odată la trei luni?” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Nu.” 

  Mircea Trifu: ”Asta era. Mulțumesc frumos.” 

  Paul Voicu: ”Domnul Trifu! Cine a făcut IQ – ul tuturor consilierilor? Ce 

firmă?” 

  Mircea Trifu: ”Domnule! Este! Să știți că sunt structuri  care nu sunt firmă! 

Știți!” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 178/2019 

 

  31 Modificarea și completarea HCL nr. 44/2018 privind stabilirea salariilor 

de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în 

subordinea Consiliului local, astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 508/2018, 

începând cu data de 1 iunie 2019 

   Se dă cuvântul doamnei Andreea Man – șef Serviciu Resurse umane- 

administrativ  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   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie - 

care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru 

administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale 

minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti. 

       Popescu Antoniu Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre 

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”    Andreea 

Man: ”Proiectul este generat de avizul primit din partea ANFP  privind avansarea 



 

  

în grad profesional de la principal la superior  pentru funcția de manager proiect. 

Iar a doua modificare este cea pentru salarizarea șef serviciu personal contractual 

unde nu aveam salarizare.”   

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă Bucur Dumitru, Mircea Trifu și 5 abțineri Vasile Crișan, Bunea Ioan 

Iulian, Medrea Bogdan, Bumbu Nicolae, Lazăr Bogdan.” 

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 179/2019 
 

  32. Modificarea Hotărârii nr. 132/2018 a Consiliuui local al municipiului Alba 

Iulia    

  Se dă cuvântul doamnei Luminița Fara – consilier Compartiment informare, 

presă, comunicare  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 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." 

  Luminița Fara: ”Întrucât prin HCL nr. 132 au fost alocați bani pentru  

Congresul Tinerilor Basarabeni din România, și din lipsa unui cont  nu s-au plătit 

anul trecut, s-a revenit cu o modificare pentru ca să se plătească din bugetul de anul 

acesta.” 

  Mircea Hava: ”Anul trecut de ce nu s-a plătit?” 

  Pleșa gabriel: ”Dați-mi voie să vă spun despre ce este vorba. Anul trecut am 

aprobat pentru Congresul Tinerilor Basarabeni. Noi am vrut să le facem plata. Dar 

pentru faptul că a fost un schimb de generații, nu au avut drept de semnătură, nu au 

avut cont în bancă. Când au deschis, a trecut anul. Ca atare, venim azi și facem plata 

din bugetul anului 2019:” 

   Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere 

Vasile Crișan.” 

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 180/2019   



 

  

 

  33. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului de 

funcționare și utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba-Iulia.       

  Se dă cuvântul domnului Dicu dan – Șef Baze sportive și agrement  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   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.”  

  Dicu Dan: ”Bună ziua. Am propus un regulament privind  funcționarea și 

utilizarea bazinului din Alba-Iulia, modificat. Acel regulament nu este chiar nou. 

Ultimul a fost aprobat prin HCL 484 din decembrie 2018. Prefectura ne-a trimis 

niște sesizări și a zis că în prima ședință de consiliu să reluăm acestea. Am pus în 

integritate acest regulament în care am introdus și un regulament  aprobat în 

decembrie privind organizarea cursurilor de inițiere înot. Am cuprins acel 

regulament, l-am introdus  în regulamentul de organizare și funcționare  și ca 

atare supunem aprobării  regulamentul în integralitatea lui. Au fost consultări. 

Am discutat. A fost dezbatere publică. Am căzut de acord cu instructorii de înot. 

Am modificat ceva prețuri. Și am modificat practic  situația din decembrie. Să 

plătească o sumă pentru fiecare copil pe care îl instruiesc.” 

  Pocol Dorin: ”Care este acum la inițiere?” 

  Dicu Dan: ”La inițiere practic  am făcut o taxă de 5 lei pentru fiecare copil 

care merge la instructor.” 

  Pocol Dorin: ”Și 5 lei plătește și la intrarea în bazin?” 

  Dicu Dan: ”Nu. 10 lei. Rămâne. Nu s-a modificat nimic. În loc să închirieze 

un culoar cu 20 de lei cum era înainte ...” 

  Pocol Dorin: ”200 de lei era culoarul de margine.” 

  Pocol Dorin: ”Și acum?” 

  Dicu Dan: ”Să plătească cinci lei acum. Am hotărât să punem o taxă pentru 

fiecare copil. Pentru care vin cu mai mulți e mai ușor.” 

  Mircea Hava: ”Dați-l gratis, măi! Părerea mea! Pe cuvântul meu de onoare! 

Chestiunea asta că vine cu doi sau trei, nu ține! Eu care merg, mă duc mai des 

acolo văd ce înseamnă! Dacă vreți odată să vă arăt câți copii aveți fiecare! Vă arăt 

dacă vreți pe săptămână! Nu mă interesează chestia asta! Nu mă interesează cât 

câștigă fiecare! Pe mine mă interesează bazinul să nu îl închidă primăria peste o 

lună sau două! Asta mă interesează! Mă interesează tare chestia asta! Pe voi, fără 



 

  

supărare, sărut mâna! Dar el nu mai poate să trăiască din aia! Bine ar fi să facă 

fotosinteză, că bioxid de carbon face toată lumea! Să facă fotosinteză! E o 

problemă mare! Și ți-am spus și ție! Adu cheltuielile să vadă cât sunt de mici! Și 

încă ceva! Să țineți minte! Și asta subliniez! Nu poate să se închidă cheltuiala 

pe  ... asta cu banii de la ... nu se poate!  Decât dacă ar da acolo vreo 100 de euro 

minutul! Voi știși dacă e bine! Dacă e bine, așa să rămână! Dar să terminăm odată 

cu poveștile astea! Și încă ceva! Nu mai vreau să aud chestii din astea! Eu îmi 

bag cutare! Am vrut să zic că sunt niște slăbănogi  și ar fi trebuit să îi sancționez 

pe toți! Deci, vine coleg de-al dumneavoastră! Nu voi sunteți de vină! Că își bagă 

și scoate, că nu plătește nimic! Că aduce  părinții! Băi, frate! Deja începem așa 

de murim pe stradă de cutare! Dar cu mine nu merge! Pe mine o să mă mai vedeți 

vinerea! Aveți grijă să vă închideți așa cum trebuie! Însă, încă odată repet chestia 

asta pe care trebuie să o știe toată lumea!Nu se poate un bazin olimpic închide 

sau orice sport închide pe bilet! Că nu ai cum! Pe urmă o să îmi spună cineva! 

Dincolo de ce e așa? Dincolo e altă treabă! E cu totul altceva! Până o să ajungem 

noi acolo!” 

  Pocol Dorin: ”Ați spus că puneți 5 lei de copil.  Banii respectivi îi plătește 

instructorul?” 

  Dicu Dan: ”da.” 

  Pocol Dorin: ”Dacă e sub 10 copii la instructor merită închiriat un culoar  

pentru suma respectivă?” 

  Mircea Hava: ”Asta este discuția. Pentru că având sub 10, vrând să facă cu 

ei activități, sunt și părinți, chestiuni din astea de feeling, să poată să facă și sub 

10 că nu are cum să plătească! Ai auzit ce am zis?” 

  Dicu Dan: ”Sunt și domnii instructori aici.” 

  Pocol Dorin: ”E o problemă. Au fost persoane  care mi-au spus mie. Cei 

care sunt în casierie. Parcă ți-am spus și ție.  Efectiv am spus clar. Eu intru în 

bazin și nu îți dau nimic!” 

  Dicu Dan: ”Da. Am avut și scandaluri. Am discutat. Au fost de acord. După 

ora 20,00 să nu mai văd inițiere în bazin de acum înainte. Ce se întâmplă la ora 

actuală  că venim la agrement și nu știu ce  și mă trezesc iar că e inițiere. Păi, nu 

se poate așa ceva! Trebuie să existe totuși o ordine!” 

  Pocol Dorin: ”Cum eliminați intrarea aia cu trei copii, părinte cu trei copii? 

Și sunt 15 elevi care sunt la instructorul respectiv!” 

  Dicu dan: ”Dacă nu există responsabilitate, nu o să fie niciodată ordine 

acolo!” 

  Pleșa Gabriel: ”Foarte pe scurt. A fost dezbatere publică. Știți problemele 

pe care le-am avut vis a vis de închirierea culoarului. Noi am zis așa și am căzut 

de comun acord. A fost și domnul consilier și instructori, domnul director. Am 

zis să lăsăm per copil 5 lei. Bineînțeles biletul de intrare la bazin nu se pune 

problema, taxă pe care o vor plăti domnii instructori. Părerea mea că va fi mai 

bine ținut sub control  felul în care se intră la inițiere. Și o să vedem în următoarele 

luni. Așa cum modificăm acum regulamentul, putem să îl mai modificăm odată. 



 

  

Eu zic că va merge mai bine ca și încasări pentru bazinul olimpic.” 

  Mircea Hava: ”Încasările s-au mișcat?” 

  Pleșa Gabriel: ”Nu spectaculos!” 

  Mircea Hava: ”Singura chestiune. Voi, care sunteți instructori și aveți 

permanent legătura cu părinții. Domnule, hai să nu ne șmecherim, să încercăm să 

ne ciordim unii pe alții! Că asta e! Că am intrat cu copiii, ca inițiere! Nu zic că o 

faceți toți! Dar se întâmplă! Să nu mai facem chestiuni din astea care știm că se 

întâmplă! Ei văd! Nu au ce să facă! Să-l scoată afară din bazin nu e ok! Și uite 

așa începem și cresc nervii! Și uite așa suferă cei care sunt oameni ok! Toată 

lumea e corectă până la ...” 

  Pocol Dorin: ”Numai aici au venit cei care  sunt mai corecți un pic!” 

  Domnul instructor: ”Este pentru prima dată când am avut dezbatere publică  

și ne-am înțeles  cu conducerea bazinului  și cu dumneavoastră, cei din Primărie. 

Cred că acum va fi mult mai bine. Până acum, într-adevăr au încercat colegii 

noștri  să facă tot felul de lucruri pentru că efectiv a fost o chestie care li s-a băgat  

pe gât. Au fost diferențe foarte mari pentru plățile pe care noi trebuia să le facem 

acolo. Dar acum e deja înțelegerea. A fost o negociere. Cred că va fi mult mai 

corect. Eu o spun din punctul meu de vedere. Noi am început să fim mai uniți 

acolo. Din punctul meu de vedere e ok.” 

  Pocol Dorin: ”O singură observație și gata. Eu nu o să mai zic niciodată 

nimic. Din câte m-am interesat, bazinele olimpice din țară nu prea mai au pierderi 

pentru că folosesc prima variantă.” 

  Domnul instructor: ”Vă aduc fișele de la toate bazinele din țară. Nu există 

așa ceva!” 

  Pocol Dorin: ”Lasă-mă domnule acum în pace, că eu nu te-am întrerupt! 

Lasă-mă în pace că tu ești mai șmecher întotdeauna!” 

  Domuța Iulius Viorel: ”Domnul Pocol! Încheiați-vă!” 

  Pocol Dorin: ”Gata!” 

  Mircea Trifu: ”Domnule președinte! Am primit de la mai mult cetățeni de 

la ultima dezbatere publică  foarte multe semnale. Acum chiar nu văd! Nici nu 

știu dacă aș face pomenire  la niște proiecte anterioare  pentru că așa de ușor le-

am aprobat cu sume! Sau să credeți că sunt răutăcios! Dar nu e nici momentul 

pentru dialogul expres că ciordim banul  cum a zis domnul Primar sau adresarea 

domnului Pocol că șmecher. Adică, este un nivel pe care noi niciodată nu l-am 

adus în zona asta de discuție.” 

  Pocol Dorin: ”Îmi pare foarte rău domnule coleg! Dar eu sunt așa mai 

vulcanic și mai ăsta!” 

  Mircea Trifu: ”Dacă este vulcanic să jigniți oamenii în felul acesta!” 

  Pocol Dorin: ”Eu cred că domnul consilier vorbește dar nu spune nimic!” 

  Lazăr Bogdan: ”Eu am fost în dezbatere publică. A fost domnul viceprimar, 

a fost domnul Dicu. S-au înțeles. Dacă oricare dintre consilieri avea o nelămurire, 

trebuia să zică: domnule, nu îmi convine aia, aia! Ne-am înțeles toate părțile! Ce 

mai tot comentăm?” 



 

  

  Mircea Hava: ”Domnul Bogdan! Dacă ai fost tu acolo, eu sunt liniștit!” 

  Lazăr Bogdan: ”Mulțumesc frumos!„ 

  Mircea Hava: ”Tot așa ca un spirit de glumă. Să vă obligați prin contract să 

dați măcar un copil la polo!” 

  Lazăr Bogdan: ”Primul copil pe care îl fac!” 

 Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 181/2019 

 

  Părăsește sala de ședință domnul consilier Popescu Marius Ciprian.  

 

  37. Proiect de hotărâre privind privind dezmembrarea și înscrierea 

dreptului de proprietate a municipiului Alba-Iulia – domeniul privat, asupra unui 

teren situat în Alba-Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, bloc G4. 

   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 solicitarea unui domn Toth ladislau  dorește să se 

concesioneze terenul din fața blocului G4. Cel de la pompieri, cel de garsoniere. 

Cel de lângă Epinvest. O prelungire a spațiului comercial cel de lângă capătul 

blocului.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 184/2019    

 

  Revine în sala de ședință domnul consilier Popescu Marius Ciprian. 

 

  38. Proiect de hotărâre privind premierea sportivilor  și antrenorilor din 

municipiul Alba-Iulia  care au obținut rezultate deosebite la acțiuni sportive 

naționale și internaționale în anul 2018. 

   Se dă cuvântul domnului consilier Paul Voicu  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 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."  

  Paul Voicu: ”Știți că am discutat aici.Discutam despre faptul că trebuia 

să avem buget. Am avut buget. Am venit cu el. Toate datele făcute prin Direcția 

de Sport și Tineret a județului Alba. Ca de fiecare dată. Sunt propuse acolo toate 

persoanele.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 185/2019    

 

  39. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru 

publicații și activități culturale în anul 2019. 

   Se dă cuvântul doamnei Luminița Fara – consilier Compartiment informare, 

presă, comunicare și relații publice  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 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."  

  Luminița Fara: ”Este vorba de alocarea sumei de până la 10 mii de lei 

pentru editarea Revistei Discobolul și până la 10 mii de lei pentru editarea 

Revistei Dacoromania.” 

  Mircea Hava: ”Sunt singurele lucruri  tipărite care există în județ. În rest 

nimic. Că la unii le place, la alții nu le place!” 

  Pleșa Gabriel: ”Știți că prin buget am aprobat ca în fiecare an 20 de mii. 

Dar acum vom da 10 mii  pentru unu, 10 mii la celălalt. Dar după aceea vom vedea 

la rectificarea din iunie.” 



 

  

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este pentru 

aprobarea acestui proiect ? Împotrivă? Abţineri?” 

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

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 186/2019    

 

   40. Proiect de hotărâre privind  repartizarea unei locuințe din fondul locativ 

de stat 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."   

  Mihai Pripon: ”Aici este vorba despre o locuință situată pe bulevardul 

Revoluției, bl. D5, ap. 67  pe care vă propunem să o repartizați doamnei Moțoi  

care se află într-o situație un pic mai delicată. O să vedeți că dânsa își crește 

singură cei trei copii. Și deocamdată este  singura locuință pe care o avem 

disponibilă în urma evacuării foștilor chiriași ca urmare a unor hotărâri 

judecătorești.” 

  Domuța Iulius Viorel: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de 

hotărâre. Cine este pentru?” 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  187/2019  

 

 

  II. Diverse 

   

  1. Marcel Jeler: ”Aveți probabil acolo adresa Prefecturii, înregistrată la 

Primăria Municipiului Alba-Iulia sub nr. 41695/19. 04. 2019 pe Hotărârea 

349/2018. A fost notificată pentru acțiune în contencios administrativ. E pusă pe 

rol.” 

 

  2. Marcel Jeler: ”Aveți și raportul de activitate al domnului Popescu Marius 

Ciprian.” 

   

  3. Pavel Nicolae: ”Am primit o adresă din nou de la Călin Ciobanu. Dânsul 

ne-a mai făcut o petiție în urmă cu vreo trei săptămâni. I-am răspuns. Atunci s-a  

referit la zona situată vis a vis de Casa de Cultură a Studenților din centrul 

municipiului, cunoscut opiniei publice parcarea BDR. ”Vă solicit transcrierea 

dreptului de proprietate  asupra suprafețelor  de teren deținute de facto  de către 



 

  

Statul Român în favoarea acestuia, suprafețe cuprinse în perimetrul format între 

strada Ardealului, Zorilor, limita clădirii Elvila și calcanul blocului BRD. I-am 

făcut răspuns. Pentru ce dorește să ne spună exact care suprafețe.  Deținute de 

Statuș Român  se dorește să facem întabularea. Să pună un plan de amplasament, 

cu extras CF. Și a revenit azi în 24  cu adresă cătr Consiliul local, UAT Alba-Iulia, 

Primăria municipiului Alba-Iulia, Primarul municipiului Alba-Iulia cu aceeași 

solicitare.” 

  Mircea Hava: ”La mine a ajuns.” 

  Paul Voicu: ”A ajuns la mine.” 

   

 4. Marcel Jeler: ”Vă rog să vă depuneți declarațiile de avere.” 

  

 

  III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

pentru luna iunie  2019. 

 Marcel Jeler: „Propun ca data şedinţei  Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia pentru luna iunie  să fie 28 iunie 2019.” 

 Domuța Iulius Viorel: „Supun la vot această propunere. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, propunerea a fost votată cu 20  voturi pentru.” 
 

  Domuța Iulius Viorel: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar 

ședința de astăzi închisă.” 

 

    Alba Iulia, 28 mai  2019 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       SECRETAR 

                        Consilier                                             Marcel Jeler 

                 Domuța Iulius Viorel 

  

 


