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Încheiat  azi 29  ianuarie  2019,  în  cadrul   şedinţei ordinară  publică  a
Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.  44/2019  a Primarului
municipiului  Alba-Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de  23 ianuarie
2019.”
 Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”

Marcel Jeler: ”Înainte de a da cuvântul domnului președinte ales  supun
atenției dumneavoastră procesele verbale ale ședințelor 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 18 voturi pentru.”

Marcel  Jeler:  ”La  ședință  sunt  prezenți  un  număr  de  18 consilieri.
Lipsesc  domnii  consilieri  Lupea  Gabriel,  Lazăr  Bogdan,  Medrea  Bogdan.
Domnul consilier Lupea Gabriel a anunțat că nu va participa la ședință. Aşadar,
şedinţa noastră este legal constituită.

Având în vedere că domnul  președinte ales  Lupea Gabriel  lipsește,  vă
propun să alegeți un nou președinte. Acesta va fi proiectul nr. 1 al ordinii de zi.
Vă rog să faceți propuneri.”
 Popa Pavel:  ”Propun ca  președinte  al  ședinței  noastre  de  astăzi  să  fie
domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.”
 Marcel Jeler: ”Alte propuneri dacă mai sunt? Dacă nu sunt, supun la vot
această propunere. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 6/2019

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Mulțumesc frumos. Bună ziua tuturor. 
Domnilor  consilieri,  doresc  să  precizez  faptul  că,  la  lucrările  şedinţei

noastre  participă:  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,
d-na  Delia  Cristescu  –  director  Direcția  de  Asistență  Socială,  d-na  Crina
Dumitrescu – director  Direcția  Programe,  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. Mihai Pripon
–  Șef Birou licitații-contracte,  d-na Corina Bedelean – director Căminul pentru



persoane vârstnice Alba-Iulia, d-na Delia Cristescu – director executiv Direcția
de  Asistență  Socială,  d-na  Andreea  Man –  șef    Serviciul  resurse  umane  –
administrativ,  d-na  Maria  Molodeţ  –  inspector  Birou  resurse  umane,  d-na
Monica Dicoi – director executiv Direcţia creşe,  dl. Călin Sunzuiană – consilier
Birou transport, liberă iniţiativă, dl. Dan Dicu – șef Baze sportive și agrement,
precum şi presa."

Raul Sebastian Tudorașcu: "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  18  voturi pentru."
Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem  41  proiecte  de hotărâri.
Suplimentar au fost introduse două  proiecte:

 1. Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va
conduce  lucrările  Consiliului local al municipiului Alba Iulia  în data de 29
ianuarie 2019
 43.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  la  finanţarea
obiectivului  Extindere  reţele  electrice  de  distribuţie  Cartier  Orizont  din
Municipiul Alba Iulia
 Au fost retrase următoarele proiecte:
 13. Premierea sportivilor și antrenorilor din municipiul Alba Iulia care au
obținut  rezultate  deosebite  la  acțiunile  sportive naționale  și  internaționale  în
anul 2018.
 22. Strategia de creștere a rezilienței urbane la inundații a Municipiului
Alba Iulia 
    Art.4: Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
UNIFAMILIALE SI SEMICOLECTIVE SI CREARE STRADA DE ACCES,
ALBA  IULIA,  STRADA  AZUR.  NF,,  solicitant  MIHALTAN  CRISTIAN
IOAN,  MIHALTAN  MIRELA  MARIA,  VINTAN  AUREL,  MUNTEAN
CORNELIA”.
 Paul  Voicu:  ”Propun  aprobarea  ordinii  de  zi  cu  modificările  arătate
anterior. Cine este pentru?”
 ”Fiind supusă la vot, această propunere a fost votată  cu 18 voturi pentru.”
 Marcel Jeler: ”Domnilor consilieri, vă rog să precizați dacă  vă aflați în
situația în care nu puteți lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie
personal, fie prin soț, soție, afini sau  rude până la gradul al patrulea inclusiv,
aveți un interes patrimonial  în problema supusă dezbaterilor consiliului local.”
  Paul Voicu: ”Și acum, vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI:
 

 I Proiecte de hotărâri privind : 
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va
conduce  lucrările  Consiliului local al municipiului Alba Iulia  în data de 29



ianuarie 2019
 2. Acordarea de înlesniri la plată unor persoane

Iniţiator, Primar Mircea Hava 
 3. Neacordarea de înlesniri la plata unei persoane fizice          

Iniţiator, Primar Mircea Hava   
   

 4.  Aprobarea  Proiectului  „Educație  și  sănătate  prin  înot”  pentru  anul
școlar 2018 – 2019 
         Iniţiator, Primar Mircea Hava       
 5. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular
preuniversitar cu structurile arondate de pe raza municipiului Alba Iulia  pentru
anul școlar 2019 – 2020
  Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 6. Modificarea Hotărârii nr. 76/2018 a Consiliului local al municipiului
Alba Iulia
  Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 7 . Modificarea Hotărârii nr. 406/2018 a Consiliului local al municipiului
Alba Iulia 
 Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 8.  Acordarea  normei  de  hrană  personalului  Poliției  locale  din  cadrul
Direcției poliției locale al municipiului Alba Iulia 
 Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 9. Îndreptarea unei erori materiale strecurată în Hotărârea nr. 510/2018 a
Consiliului local 
 Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 10. Plata cotizației Municipiului Alba Iulia la Asociația Intercomunitară
de Dezvoltare Alba Iulia – Transport local, pe anul 2019
 Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 11. Declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 30 de autorizații
taxi
 Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 12. Avizarea prestării serviciilor funerare de către prometeu SRL 
  Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 13. Premierea sportivilor și antrenorilor din municipiul Alba Iulia care au
obținut  rezultate  deosebite  la  acțiunile  sportive  naționale  și  internaționale  în
anul 2018 – proiectul este retras de pe ordinra de zi
 Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 14.  Aprobarea  resurselor  financiare  pentru  Asociația  ”Micul  prinț”  în
perioada 01.01.2019 – 17.04.2019

Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 15. Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare
de  întreţinere  a  persoanelor  vârstnice  instituţionalizate  în  Căminul  pentru
persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora  



 Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 16. Aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice
Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

Iniţiator, Primar Mircea Hava       
 17.  Participarea  Municipiului  Alba  Iulia  în  cadrul  proiectului  SUMP-
PLUS, finanțat prin Programul European Horizon 2014-2020 

Iniţiator, Primar Mircea Hava    
 18. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati faza PT pentru
obiectivul  Reabilitare  cladire  scoala  gimnaziala  Liviu  Rebreanu,  municipiul
Alba Iulia 

Iniţiator, Primar Mircea Hava    
 19.  Aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizați  –  faza  PT
pentru  obiectivul  ”Reabilitarea  și  extinderea  clădirii  Colegiului  economic
”Dionisie Pop Marțian” din municipiul Alba Iulia ”

Iniţiator, Primar Mircea Hava    
 20.  Aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizați  –  faza  PT
pentru obiectivul ”Reabilitare străzi municipiul Alba Iulia – strada Brândușei”

Iniţiator, Primar Mircea Hava    
 21.  Aprobarea  costului  mediu  lunar  de  întreținere  și  a  contribuției
părinților/reprezentanților  legali  pentru  copii  care  frecventează  creșele  din
municipiul Alba Iulia în anul 2019

Iniţiator, Primar Mircea Hava    
 22. Strategia de creștere a rezilienței urbane la inundații a Municipiului
Alba Iulia – este retras de pe ordinea de zi.

Iniţiator, Primar Mircea Hava    
23. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia
Art.1: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „ANULARE STRADA – ALEE

DIN STRADA N. ILLIT, ALBA IULIA, STRADA NAZARETH ILLIT, NR.
100,  solicitant  OTAVA  EUGENIU,  OTAVA  ANA  CORNELIA,  COJOC
PETRU, COJOC CONSTANTA”.

Art.2:  Avizeaza  Planul  Urbanistic  Zonal  „REGLEMENTARE  ZONA
MIXTA  PENTRU  CONSTRUIRE  LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI
COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER, ALBA
IULIA,  STRADA  ARIESULUI,  FN,  solicitant  BUDA  STEFAN,  BUDA
MARIA, BUDA CRISTINA”.

Art.3:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „MODIFICARE  TRAMA
STRADALA LA PUZ APROBAT CU HCL 195/2013, ART. 8, ALBA IULIA,
STRADA LALELELOR FN, solicitant MAGDA SORIN STEFAN, MAGDA
FLORIN ALEXANDRU”.

Art.4:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE LOCUINTE
UNIFAMILIALE SI SEMICOLECTIVE SI CREARE STRADA DE ACCES,
ALBA  IULIA,  STRADA  AZUR.  NF,,  solicitant  MIHALTAN  CRISTIAN
IOAN,  MIHALTAN  MIRELA  MARIA,  VINTAN  AUREL,  MUNTEAN



CORNELIA”.

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 24. Încheierea unui act adițional la contractul de asociere nr.13.085/2005
încheiat între municipiul Alba Iulia și SC PROMETEU SRL

Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 25.  Încheierea  unui  act  adițional  la  contractul  de  concesiune
nr.116.072/2017  încheiat  între  municipiul  Alba  Iulia  și  SC  STAR  NORD
IMPEX SRL
 Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 26. Modificarea și completarea Hotărârii nr.363/2018 a Consiliului local 
 Iniţiator, Primar Mircea Hava    
 27. Modificarea și completarea Hotărârii nr.364/2018 a Consiliului local 

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
  28. Modificarea și completarea Hotărârii nr.365/2018 a Consiliului local 

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 29. Modificarea și completarea Hotărârii nr.366/2018 a Consiliului local 

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 30. Modificarea tarifului de întreținere a Cimitirului Municipal aprobat
prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și modificat prin HCL nr.313/2017

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 31.  Încheierea  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.11
 Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 32.  Încheierea  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.12

Iniţiator, Primar Mircea Hava        

 33.  Încheierea  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, et.3, ap.32

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 34.  Încheierea  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite  din fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba Iulia,
str.Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.1
 Iniţiator, Primar Mircea Hava        
  35. Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia,str.Nada Florilor, nr.11K

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 36.  Acceptarea  donației  făcute  municipiului  Alba  Iulia  a  unui  imobil
(drum) situat în Alba Iulia, strada Dimitrie Anghel 



  Iniţiator, Primar Mircea Hava       

  37.  Acceptarea  donației  făcute  municipiului  Alba  Iulia  a  unor  imobile
(drumuri) situate în Alba Iulia, strada Bucium, Corna, Negrileasa și Blandiana
 Iniţiator, Primar Mircea Hava  
 38.  Propunerile  de  atribuire  în  proprietate  a  terenului  eferent  caselor
particulare 
 Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 39. Aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2019
     Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 40. Mandatarea Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, să semneze convențiile
de parteneriat/colaborare ce se vor încheia între Direcția de Asistență Socială
Alba Iulia și alte autorități, instituții publice/persoane juridice private 
 Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 41. Modificarea și completarea HCL nr. 368/2005 cu privire la stabilirea
sancțiunilor  pentru  faptele  care  constituie  contravenții  în  domeniul  bunei
gospodăriri a municipiului Alba Iulia cu modificările și completările aduse prin
HCL nr. 406/2018 – proiectul este retras de pe ordinea de zi.
 Iniţiator, Consilier Trifu Marian Mircea
 42.  Aprobarea  propunerii  Consiliului  Local  al  Municipiului  Alba  Iulia
privind evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru anul 2018, ale
Secretarului Municipiului Alba Iulia

Iniţiatori,  Consilieri    Popescu  Emil
Antoniu

Trifu Marian Mircea
 Lazăr Ioan Bogdan 
 43.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  la  finanţarea
obiectivului  Extindere  reţele  electrice  de  distribuţie  Cartier  Orizont  din
Municipiul Alba Iulia

Iniţiator, Primar Mircea Hava   
II Diverse
III  Stabilirea  datei  şedinţei  Consiliului  local  al  municipiului  Alba

Iulia pentru luna februarie 2019.

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Am o rugăminte. Deoarece sunt foarte mulți
oameni în sală vă propun să începem cu proiectul nr.  7. Sunteți de acord să
începem cu proiectul nr. 6. Cine ste pentru?”
 ”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru.”

7. Modificarea Hotărârii nr. 76/2018 a Consiliului local al municipiului
Alba Iulia

Se dă cuvântul  domnului  Dan Ilcu – director  executiv Direcția  Poliția



locală  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."
 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – președinte 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 Trifu: ”Domnule președinte! Aș avea o rugăminte ținând cont de
faptul  că  îi  atenționați  pe  oamenii  prezenți  aici.  La  rugămintea  dânșilor  am
inițiat un proiect care face același obiect și este trecut la punctul 41. Și ar fi
interesant să discutăm ambele lucruri, să ni se prezinte situația.”

Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Bun.  Discutăm  punctul  6  și  după  aceea
trecem la punctul 41.”
 Dan Ilcu: ”Domnilor consilieri! Știți foarte bine că ieri am primit o adresă
de la Prefectură prin care se solicită revocarea. Din cauză de la două motive.
Unu. Nu este consultare publică. Și doi. Este o formă de discriminare. Eu zic că
domnul viceprimar Pleșa o să vă explice mai bine.”
 Mircea Trifu: ”Revocarea hotărârii?”
 Dan Ilcu: ”Hotărârea 406.”

Mircea Trifu: ”Adică, cea care stă la baza ...”
 Dan Ilcu: ”Da.”
 Pleșa Gabriel: ”Doamnelor și domnilor! Bună ziua! Așa cum am promis
în  urmă  cu  aproape  o  lună,  dacă  nu  mă  înșel  ați  venit  parte  dintre
dumneavoastră  nemulțumiți   atunci  de  acea  hotărâre  luată  la  sfârșitul  lunii
octombrie  în  ședință  de  consiliu,  prin  care  unele  cartiere  din  centrul
municipiului  se interzicea creșterea inclusiv a animalelor, păsărilor de carne și a
porumbeilor. V-am promis atunci deoarece lipsea  domnul Primar și am zis că la
nivelul  conducerii  primăriei   vom  avea  o  discuție  ca  să  rezolvăm  această
problemă, pentru că am înțeles toate doleanțele dumneavoastră. Am discutat și
ca atare am venit cu acest proiect. Îl vedeți la nr. 6 prin care  revocăm Hotărârea
nr. 406, astfel încât dumneavoastră, după ce se va da acest vot puteți fi liniștiți.
Nimeni nu o să vă caute, nimeni nu o să vă amendeze pentru că o să creșteți
aceste animale de ouă sau de carne sau porumbei. Da? Vedeți că în hotărâre
scrie foarte clar. Sigur că s-a făcut foarte multă vorbire. Eu am zis-o de atunci și
colegii mei la fel. Nu am acționat mai repede  pentru că au fost sărbătorile. Știți
foarte bine că nu ne-am strâns în ședință  de consiliu decât  azi,  29 ianuarie,
prima ședință ordinară pe care o avem pe anul 2019. Astfel încât, ca să ne ținem
cuvântul  și nu doar pentru faptul că îm înțeles că putem oarecum   să punem în
concordanță acel ordin al Ministrului Sănătății cu doleanțele dumneavoastră, a



comunității, s-a reușit acel lucru. Sigur și colegul de consiliu Mircea Trifu a
depus un proiect  care are același obiect. S-a nimerit așa. Noi am promis acest
lucru ca și conducere a Primăriei  și am făcut acest lucru. În consecință, cred că
colegii  mei  o  să  voteze  în  unanimitate  revocarea  acestei  hotărâri   și  că
dumneavoastră puteți să mergeți liniștiți  că lucrurile sunt în continuare  ca până
în 30 octombrie.”
 Paul Voicu: ”Am o rugăminte. Cum sună articolul 1 cu completările pe
care le-ați  spus dumneavoastră? Cum se modifică? Vă rog să spuneți cum e
textul la punctul 1.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Amendamentul în sine.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Articolul  1.  Se  revocă  Hotărârea  nr.  406/2018  a
Consiliului local al municipiului Alba-Iulia privind modificarea și completarea
Hotărârii nr. 368/2005 cu privire la stabilirea sancțiunilor  în domeniul bunei
gospodăriri  a municipiului, astfel.”
 Paul Voicu: ”Atât! Nu mai! Dacă se revocă!”
  Mircea Trifu: ”Domnule președinte!”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Dacă  fetele  au  înțeles  vă  dau  cu  drag
cuvântul.”
 Marcel Jeler: ”Punctul 2 pică. Da?”
 Pleșa Gabriel: ”Deci, s-a notat revocarea HCL 406.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Poftiți domnul Trifu.”
 Mircea Trifu: ”Bună ziua. Eu aș vrea din capul locului să fac apel la calm
să zicem. Să găsim o soluție în așa fel încât să înțeleagă toată lumea despre ce e
vorba și  fără să ne acuzăm unii pe alții. Chiar să găsim o soluție. După ședința
de data trecută, la mai puțin de o oră am avut o întâlnire  cum am avut și înainte.
Am fost convocat de foarte mulți din cetățeni. Au apelat dânșii și la un avocat.
Și au întocmit acest proiect împreună cu consultanți juridici, pe care azi îl găsim
la punctul 41. Eu bineînțeles, pentru că legea permite doar consilierilor locali și
după cum bine știți domnului Primar să depună proiecte în Consiliul local, m-
am oferit să fac lucrul acesta. Am depus proiectul încă din luna decembrie. Am
avut discuții cu domnul Ilcu care mi-a spus că încă studiază să vadă cum va face
raportul de specialitate. Pentru că părea ciudat să facă un raport de specialitate
favorabil pentru o chestiune  care în urmă cu o lună de zile  o făcuse favorabil
invers.  Și  atunci  am avut  răbdare,  am așteptat  împreună  cu  cetățenii,  mulți
dintre ei sunându-mă  că de ce nu a intrat în ședința de urgență. Nu e nici un fel
de problemă. Se găsește proiectul nr. 41, cel al oamenilor astăzi în ședință și de
asta am vrut sp discutăm despre el. Proiectul care spuneți dumneavoastră, după
cum ați observat spunea și domnul Pleșa  că este vorba de revocare. Pe urmă
citindu-l ați văzut  că de fapt era o simplă modificare. Poate că nu s-a înțeles
foarte bine.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Amendamentul vă rog!”
 Mircea Trifu: ”Dacă îmi permiteți să îmi termin.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Vă permit  dar vorbiți de 41 și noi suntem la



punctul 6.”
Mircea Trifu: ”Am înțeles! Acum tocmai de punctul șase vorbesc. Este

vorba în proiectul 6 de o propunere, de o modificare  a acelei hotărâri la care se
opun oamenii.”
 Sandu Cornel Stelian: ”E anulare. Nu e modificare.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Vă rog frumos. Haideți să ne ascultăm!”
 Mircea Trifu:  ”Eu cunosc  tertipurile  astea!  Am făcut  un apel  la  calm.
Doar lăsați-mă să îmi termin. Vorbesc în numele a peste 800 de persoane. Și
poate că din cauza asta am și emoții. Proiectul propus de dumneavoastră, după
cum ați sesizat era  modificare și nicidecum așa cum a fost prezentat, revocarea
acelei hotărâri. Și cu asta am și terminat. Și mai mult decât atât, proiectul  arată
faptul că  cei care l-au întocmit  nu au înțeles  ce s-a discutat în ședința de data
trecută. El nu face decât referire la a permite oamenilor  să crească găini și
nicidecum  solicitarea făcută  de aceștia   de a  scoate  pur și  simplu cuvântul
păsări  care  cuprinde   tot  ce  înseamnă  rațe,  gâște  și  alte  păsări.  Dorința
oamenilor, nu mai discutăm acum, să își continue această tradiție. Motivele sunt
convins   că  o  să  le  invoce  dânșii.   Dacă  tot  am ajuns  la  concluzia  ...  Să
înțelegem lucrul acesta.  Și mai ales că oamenii au înțeles faptul că în prima
hotărâre se invoca pe bună dreptate să nu mai permitem creșterea porcilor, a
cailor și a vacilor în orașul Alba-Iulia, treabă cu care dânșii au fost de acord.
Tocmai de asta proiectul nostru nr. 41 a cuprins doar acel cuvânt ”păsări” pe
care vă rog frumos, nu știu cum faceți, îl prindeți și dumneavoastră păsări și nu
găini ca să se înțeleagă  foarte clar și foarte sincer pentru oameni.
 În încheiere vreau să vă spun doar atât. Că nu își poate aroga nimeni și
apreciez reacția dumneavoastră  la o greșeală, atunci când oamenii spun. Deci,
eu nu pot să îmi arog eu pentru că eu nu am nici un merit. Oamenii au venit și
ne-au  semnalat.  Dumneavoastră  ați  reacționat  foarte  bine  și  vă  mulțumesc
pentru asta. Ați demonstrat că atunci când există o reacție din partea oamenilor
suntem alături de cetățeni. Și spunea doamna Andronescu, am prins  o frazăcă
până la urmă de asta suntem aici, indiferent din ce partid și ce confruntări avem
noi în sfera politică. Și eu vă mulțumesc că ați făcut. Haideți să găsim o soluție
sinceră  și clară pentru ca oamenii să plece liniștiți.”
 Raul  Sebastian Tudorașcu:  ”Domnul  Trifu!  Numai  puțin!  Înseamnă că
vorbim două ... Deci, modificarea, propunerea pe care a făcut-o domnul Pleșa
spune așa:  se revocă HCL nr. 406/2018. HCL 406/2018  a fost hotărârea de
modificare   a  lui  368/2005,  cea  pentru  care  de  fapt  s-a  creat  toată  această
nemulțumire. Revocându-se aceea  revenim la 368/2005, cea care a fost până
acum. Punct.”
 Pleșa Gabriel: ”Deci, juridic este în regulă.”
 Vasile Crișan: ”Am analizat, am citit toate materialele. Mi se pare corect
ca atât punctul 6 cât și punctul 41 să fie retrase  de pe ordinea de zi, mai ales că
este inclusiv indicația Prefecturii. Să se reanalizeze și să se vină cu un singur
proiect de modificare a hotărârii din 2005. Nu altceva.”



 Marcel Jeler: ”Adresa Prefecturii, domnul consilier a fost să revocăm.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Domnul Crișan! Mai avem o problemă. Noi
am dat hotărârea respectivă în 30 octombrie. În 31 a fost modificat ordinul de
către  minister.  Oricum suntem  pe  undeva  pe  lângă.  Domnul  Popa,  vă  rog
frumos!”
 Alin  Popa:  ”Deci,  domnul  prefect  ca  reprezentant  al  guvernului  în
teritoriu trebuie să i se respecte hârtia respectivă. Deci, se revocă. Dar întrebarea
mea este dacă aveți proiect de revocare.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Am făcut amendamentul la proiectul nr. 6.
Proiectul nr. 6 spunea așa: art. 1: se modifică HCL 406Am spus așa: se revocă.”
 Alin Popa: ”Nu mai discutăm de 406 că pică cu totul! Asta am înțeles!”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Acesta  este  proiect.  Proiectul  nr.  6  care
spune: se revocă HCL 406, adică aceea care a modificat 368.”
 Alin Popa: ”Deci, s-a modificat proiectul?”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Da. Prin amendament. Am făcut acum.”
 Alin Popa: ”Vă mulțumesc!”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Vă mulțumesc și eu. Dacă mai sunt discuții
referitoare  la  acest  proiect?  Nu  sunt,  așadar  supun  la  vot  proiectul  cu
amendamentul  propus  de  domnul  viceprimar  Pleșa.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul și amendamentul a fost votat cu 17 voturi
pentru și o abținere Vasile Crișan.”

Mircea Trifu: ”Numai atenție că amendamentul a fost făcut de domnul
Voicu. Să nu fie o greșeală.”
 Paul Voicu: ”Nu mai contează.”
 Mircea Trifu: ”Mă rog. Eu vă spun  să fiu în regulă.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Dacă  vreți   acum  putem  discuta  și  de
proiectul 40.”
 Mircea Trifu: ”În momentul acesta propun să scoatem de pe ordinea de zi
proiectul 41 deoarece nu mai văd  sensul dacă oamenii cred că ...”
 Domnul din public: ”Un singur lucru vreau să vă spun. Suntem singurul
oraș din România  care a fost cu treaba asta, cu interzicerea să ținem găini.
Singurul oraș! Și la televiziune am fost dați!”
 Pleșa Gabriel: ”Cine nu greșește să ridice piatra!”

S-a adoptat Hotărârea nr. 7/2019

Călin Badiu: ”Cu permisiunea domnului președinte și a domnilor consilieri
aș vrea să aduc  la cunoștință înaintea dezbaterii proiectului nr. 1 o adresă din
partea Prefecturii prin care s-a contestat HCL 375 de anul trecut prin care nu s-au
acordat scutiri de majorări de întârziere domnului Ardeleanu.”

Sandu Cornel Stelian: ”Care avea salar de 7000 de lei.”



 Pleșa Gabriel: ”Și ne-a contestat Prefectura?”
 Călin Badiu: ”Da. În nouă februarie o să avem termen. Nu s-a acordat. Am
avut o adresă prin care ni s-a pus în vedere să comunic asta Consiliului local.”
 Bumbu Nicolae: ”Stați un pic că asta este la diverse! Nu e punctul 1!”
 Călin Badiu: ”Am zis cu acordul dumneavoastră.”

Bumbu Nicolae: ”Am înțeles.” 

 2. Acordarea de înlesniri la plată unor persoane
Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcția venituri

care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care

prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Călin Badiu: ”La punctul 1 este un raport de specialitate  privind scutirea de
impozite și taxe locale  a unor societăți și asociații care întrețin bătrâni, grădinițe,
școli. Punctual pentru fiecare în parte  s-a făcut inspecția fiscală. Mai puțin la cei
de  la  Congregația  Sfântul  Iosif  care  au  solicitat  o  amânare  deoarece  nu  au
contabila în țară. Ca atare, aici nu am știut cum să ne  pronunțăm. Pentru ceilalți se
propune aprobare.”
 Bumbu Nicolae: ”Luați în considerare și asta. Chiar dacă nu e contabila în
țară. Până la urmă nu mai trebuia  trecut aici. Nu mai trebuia să apară aici.”
 Paul Voicu: ”Rugămintea mea. Spuneți ce s-a discutat în comisie!”
 Călin Badiu: ”În comisia de buget  s-a discutat despre faptul  că ar fi bine să
nu se acorde  scutire pentru terenurile agricole pentru care solicită și ei această
scutire, Congregația Sfântul Iosif. Deci, să se acorde doar scutire  pentru clădirile
și terenul  aferent clădirilor. Acesta a fost amendamentul comisiei.”
 Pocol Dorin: ”Corect!”
 Vasile Crișan: ”Prima dată aș vrea să vă spun  că la articolul 8 din prezentul
proiect  zice: aprobă/nu aprobă. Deci, nu se poate să venim în ședință cu aprobă/nu
aprobă.  Să veniți foarte clar cu aprobă iar consilierii iau decizia de a aproba sau
nu. Deci, în cazul în care rămâne așa înseamnă că articolul 8 va fi greșit  și nu va
putea fi transpus în practică.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Votăm pe articole!”
 Vasile Crișan: ”E greșeală că se va veni cu precizarea aprobă/nu aprobă.
Deci, trebuie să fie clar. Orida ori ba! Nu se poate! E greșit articolul 8! Treaba
dumneavoastră! Eu am spus!”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Râmâne la latitudinea Consiliului local, că noi
votăm!”
 Călin Badiu: ”Da. Și mai mult decât atât, v-am spus motivul  pentru care
acest articol a fost întocmit  în așa fel.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Dacă  votăm pe  articole,  când  ajungem  la



punctul 8 o să luăm o decizie. Aprobă sau nu aprobă.”
 Călin Sunzuiană: ”Și cu amendamentul comisiei eventual dacă se aprobă
pentru tot ce s-a solicitat sau dacă pentru terenurile  și clădirile de la sediu.”
 Paul Voicu: ”Vă rog  să înțelegeți că sunt prea multe lucruri din executiv
care sunt incerte. Adică, noi nu știm din executiv ce hotărâm politic în consiliul
local. Nu ne putem pronunța asupra punctului 8  care a fost acest impediment încât
nu s-a putut face controlul fiscal până la această dată. Dacă mai amânăm încă o
lună depășim termenul. Deci, nu putem să ne pronunțăm noi și să venim să vă
impunem  dumneavoastră,  care este  un vot politic,  votați  cum spunem noi în
executiv! Unde sunt ceritudini clare până la punctul 7 ați văzut că am venit cu ele
concret. Dar la 8 ...”
 Călin Badiu: ”La 8 nu am avut posibilitatea.”
 Bumbu Nicolae: ”Și cei de la Congregația Sfântul Iosif ce cer?”
 Călin Badiu: ”Scutirea de impozit.”
 Bumbu Nicolae: ”Același lucru care îl cer și ceilalți. Nu?  Și atunci care e
problema? În plus față de ceilalți cer pentru terenurile agricole.”
 Paul Voicu: ”Contabilul de la congregație este unic și știe ce s-a întâmplat cu
bugetul anului 2018 și știe să ne explice  tot ce este acolo.  Sigur ar trebui să le
solicităm  să cheme un alt expert  care să vadă ce e acolo  și să putem discuta, să
finalizăm controlul. Mai mult decât atât, în comisie ați discutat și ați spus că pentru
terenurile agricole să impunem impozit. Acolo discutăm de niște sume estimate.
Un miliard în bani vechi. În plus de asta știm că este un proiect de ordonanță de
guvern care trebuia discutat joia trecută. S-a amânat pentru joia asta, în care se
spune că la nivel de țară  să nu se mai impoziteze teren agricol. Impactul asupra
bugetului nostru, al Consiliului local pe anul 2019  va fi de aproape 10 miliarde de
lei. Și atunci, dacă dumneavoastră hotărâți acum că scutim de impozit pentru taxe
la  clădiri,  impozit  și  așa  mai  departe,  lăsăm pe  teren  agricol  impozitul  să  îl
percepem. Dacă se hotărăște  joi să pice acest lucru, nu mai este valabil ce hotărâți
dumneavoastră. Deci, tot timpul ne lovim de lucrurile astea care nu le putem ști
decât le preconizăm, le citim,  le auzim și le vedem cu toții că se modifică de la o
săptămână la alta. Deci, nu e așa de simplu. Așa că vă rog să încercați  fiecare să
propuneți  și  să  vedem.  Scutim cum s-a  propus  în  comisie  sau  scutim de  tot.
Hotărâți!”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Hai să mergem pe articole că așa este mai ușor.
 Art.1  Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului
pe teren aferent anului 2019 pentru imobilul situat în Alba Iulia,  str.  Crișan,
nr. 2,  jud. Alba, aflat în proprietatea Asociației Alba Iulia – Langenberg, cu
sediul în Alba Iulia, str. Crișan, nr. 2, jud. Alba, CUI 8216515.
 Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18 voturi pentru.”

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Art.2  Aprobă scutirea de la plata impozitului
pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2019 pentru imobilul situat în



Alba Iulia,  str. Vasile Goldiș, nr. 18, bl. 9A, ap. 2, jud. Alba aflat în proprietatea
Asociației Nevăzătorilor din Romania Filiala Județeană Alba, cu sediul în Alba
Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 18, bl. 9A, ap. 2, jud. Alba CUI 36894319.
 Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18 voturi pentru.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Art.3  Aprobă scutirea de la plata taxei pe
clădiri aferentă anului 2019 pentru imobilul (clădire – sala P10, P13 și P14 din
cadrul imobilului Centrală termică nr. 7), situată în Alba Iulia, str. Gladiolelor,
nr. 3A, jud. Alba, aflat în folosința Asociației SM Speromax Alba, cu sediul în
Alba Iulia, str. Gladiolelor, nr. 3A, jud. Alba.
 Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
  ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Art.4  Aprobă scutirea de la plata impozitului
pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2019 pentru imobilul (clădire
și teren) situat în Alba Iulia, str. Corniștei, nr. 12,  jud. Alba, aflat în proprietatea
Asociației „Sfântul Andrei” Bărăbanț, cu sediul în Alba Iulia, str. Taberei, nr. 4,
jud. Alba, CUI 18699298.
 Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18 voturi pentru.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Art.5  Aprobă scutirea de la plata taxei pe
clădiri si a taxei pe teren aferent anului 2019 pentru imobilul (clădire și teren)
situat în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60, jud. Alba, aflat în folosința Asociației
Non-Guvernamentale Maria Beatrice, precum și scutirea de la plata impozitului
pe teren aferent anul 2019 pentru terenul situat în Alba Iulia, str. Mitologiei, nr.
1  și  3,  jud.  Alba,  aflat  în  proprietatea   Asociației  Non-Guvernamentale
Mariabeatrice, cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 35, bl.
M8, ap. 17, jud. Alba, CUI 27786253.

Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
  ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18 voturi pentru.”

Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Art.6   Aprobă   scutirea  de  la  plata
impozitului  pe  clădiri  și  a  impozitului  pe  teren  aferent  anului  2019  pentru
următoarele imobile (clădire și teren) situate în municipiul Alba Iulia, jud. Alba,
aflate în proprietatea Fundației Hope & Homes for Children România,  cu sediul
în Baia Mare, Bulevardul București, nr. 2A, jud. Maramureș, CUI 13661594:
Casă de tip familial, str. Garoafelor, nr. 64,
Casă de tip familial, str. Orizontului, nr. 20,
Casă de tip familial, str. Arieșului, nr. 67,
Casă de tip familial, str. Turnătoriei, nr. 14,



Casă de tip familial, str. Turnătoriei, nr. 14A, 
Casă de tip familial, str. Poieniței, nr. 18,
Centrul de primire în regim de Urgență, str. Ion Arion, nr. 23B.
 Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18 voturi pentru.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Art.7  Aprobă scutirea de la plata impozitului
pe clădiri și a impozitului pe teren aferent anului 2019 pentru imobilul situat în
Alba Iulia,  str.  Traian, nr.  8,  jud. Alba, aflat în proprietatea Fundației Paem
Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 30, jud. Alba, CUI 8780173.
 Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 18 voturi pentru.”

     Părăsește sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Art.8  Aprobă scutirea de la plata impozitului
pe  clădiri  și  a  impozitului  pe  teren  aferent  anului  2019  pentru  următoarele
imobile (clădire și terenul aferent) situate în municipiul Alba Iulia, jud. Alba,
aflate în proprietatea Fundației „Congregația Sfântului Iosif”, cu sediul în Alba
Iulia, Bulevardul Ferdinand I, nr. 19, jud. Alba, CUI 7053860:
Grădinița ”Sfântul Iosif”, Bulevardul Ferdinand I, nr. 19,
Școala primară ”Sfântul Iosif”, str. Iașilor, nr. 16,
Școala gimnazială ”Sfântul Iosif”, str. Munteniei, nr. 2/4,
Liceul Teoretic ”Sfântul Iosif”, Bulevardul Ferdinand I, nr. 20,
Casa parohială, str. Basarabiei, nr. 6,
Așezământul pentru persoane vârstnice, str. Barbu Lăutaru, nr. 54,
Așezământul pentru persoane vârstnice, str. Dr. Aurel Vlad, nr. 40,
Așezământul pentru persoane vârstnice, Bulevardul Ferdinand I, nr. 66E.”
 Paul Voicu: ”Domnule președinte! Propunere!  Ca să trecem la concret.
Să fiți de acord cu amendamentul din comisia de specialitate, să fim de acord cu
clădirile, așezăminte, tot ce cuprinde înafară de terenurile arabile.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Deci, să nu fie pentru arabile?”
 Paul Voicu: ”Corect!”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”E ok.”
 Călin Badiu: ”Nu e ok. Eu zic că ok ar fi pentru clădirile și terenurile
aferente clădirilor. Dacă vreți să faceți referire strict. Pentru că este  posibil ca
un teren intravilan să fie agricol ori să nu fie agricol.  Să fie curți construcții.
Chiar și acel care face parte din perimetrul clădirii să fie agricol. Și al va trebui
scutit după lege.”
 Paul Voicu: ”Ziceți atunci amendamentul.”
 Călin Badiu: ”Să se aprobe eventual clădirile și terenul aferent clădirilor.
Că terenul  aferent  clădirilor  poate  fi  intravilan sau  agricol,  curți  construcții.



Poate fi orice. Deci, toate clădirile și terenul aferent clădirilor.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Alte discuții? Nu sunt, supun la vot. Cine este
pentru aprobarea acestui articol cu amendamentul  propus de domnul director
Călin Badiu? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la  vot,  articolul  a  fost  votat  cu  15 voturi  pentru,  un vot
împotrivă Vasile Crișan și o abținere Bumbu Nicolae.”
 

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Art.9 Aprobă scutirea de la plata taxei pe
clădiri și a taxei pe teren aferent anului 2019 pentru imobilul (clădire și teren)
situat în Alba Iulia, str. București, nr. 2A, jud. Alba, aflat în folosința Uniunii
Scriitorilor din România, cu sediul în București, str. Calea Victoriei, nr. 133,
Sector 1, CUI 2786991.
 Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17 voturi pentru.”

 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Art.10  Aprobă  scutirea  de  la  plata
impozitului  pe  clădiri  și  impozitului  pe  teren  aferent  anului  2019  pentru
imobilul (clădire și teren) situat în Alba Iulia, str. Mureșului, nr. 19, jud. Alba,
aflat în proprietatea contribuabililor Muntean Dana Zamfira și Muntean Aurel
ambii cu domiciliul în Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 6, jud. Alba.
 Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17 voturi pentru.”

Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Art.11  Aprobă  scutirea  de  la  plata
impozitului  pe  clădiri  și  impozitului  pe  teren  aferent  anului  2019,  pentru
imobilul situat în Alba Iulia, str. Taberei, nr. 4, jud. Alba, aflat în proprietatea
contribuabilului Țârău Ioan, cu domiciliul în  Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 15,
jud. Alba.
 Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17 voturi pentru.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Art.12 Aprobă scutirea de la  impozitului pe
cladiri și a impozitului pe teren aferent anului 2019 pentru urmatoarele imobile
(clădiri  și  teren)  situate  în  municipiul  Alba  Iulia:  Casa  Elim  –  str.  Tudor
Vladimirescu,  nr.  69;  Casa  Betania  –  str.  Horea,  nr.  23;  Casa  Ararat  –  str.
Avântului,  nr.  18;  Casa  Iope  –  str.  Horea,  nr.  25,  C.R.E.D.  Sf.  Iosif  –  str.
Narciselor,  nr.  20; Asistența Socială – str.  George Cosbuc,  nr.  20B, aflate în
proprietatea  Societății  de  Ajutorare  ”Diakonia”,cu  sediul  în  Alba  Iulia,  str.
George Coșbuc, nr. 20B, CUI 14562745.
 Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17 voturi pentru.”



Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Art.13  Aprobă  reducerea  cu  50%  a
impozitului  pe  cladiri  și  a  impozitului  pe  teren  aferent  anului  2019  pentru
imobilul situat în Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, jud. Alba, aflat
în  proprietatea  Unirea  SCM, cu  sediul  în  Alba  Iulia,  str.  Mitropolit  Andrei
Șaguna, nr. 2, jud. Alba, CUI 1757122.
 Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17 voturi pentru.”

 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Art.14  Aprobă  reducerea  cu  50%  a
impozitului  pe  cladiri  și  a  impozitului  pe  teren  aferent  anului  2019  pentru
imobilul,  situat  in Alba Iulia,  str.  Dr.  Aurel Lazar,  nr.  6,   jud.  Alba,  aflat  în
proprietatea SC Elisa Med SRL, cu sediul în Alba Iulia, str. Aurel Lazăr, nr. 6,
jud. Alba, CUI 21469370.
 Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16 voturi pentru și o abținere
Bumbu Nicolae.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Art.15  Aprobă scutirea de la plata impozitului
pe clădiri aferent anului 2019 pentru clădirile folosite exclusiv pentru activități fără
scop lucrativ având suprafața construită de 594,55 mp și valoarea impozabilă de
239129,10 lei, aflate în proprietatea Camerei de Comerț și Industrie Alba, cu sediul
în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 3, jud. Alba, CIF 6663533. 
 Călin Badiu: ”Barul și ce mai e acolo se plătește pentru ele. Nu se plătește
efectiv pentru sediul în care își desfășoară activitatea.”
 Discuții? Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 11 voturi pentru și 6 abțineri
Vasile  Crișan,  Bucur  Dumitru,  Bumbu Nicolae,  Bunea  Ioan  Iulian,  Moldovan
Angela, Popescu Marius Ciprian.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Supun la vot proiectul împreună cu articolele.
Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri?”

”Fiind supus la vot, proiectul   a fost votat cu 17  voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 8/2019

 3. Neacordarea de înlesniri la plata unei persoane fizice       
 Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcția Venituri
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Alin  Ignat  –  președinte  comisie  -   care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem



obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Aici vă întreb eu, domnul Badiu. Putem amâna
acest proiect pentru luna februarie?”
 Călin Badiu: ”Dacă se retrage de pe ordinea de zi ...”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Nu. Să îl amânăm. Nu dacă se retrage.”
 Călin Badiu: ”Nu. Pentru că el a făcut cerere. Conform cererii  în cinci zile
trebuia să plătească datoria. Că de aia nu i se acordă.  Va putea solicita o asemenea
solicitare și luna viitoare. Deci, eu zic că  acum e bine să îl respingem. El va
solicita luna viitoare și va urma procedura din nou. Ancheta socială și ce va mai fi
dacă își achită datoriile pe care le datorează.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu
sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru neacordare? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru neacordare.”

 S-a adoptat Hotărârea  9/2019

Revine în sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.

 4.  Aprobarea  Proiectului  „Educație  și  sănătate  prin  înot”  pentru  anul
școlar 2018 – 2019 
 Se dă cuvântul doamnei Andreea Giurgiu - inspector Centru European de
Tineret Euro 26  și  Învățământ care prezintă proiectul de hotărâre precum şi
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."
 Se dă cuvântul d-nei consilier Rodica Andronescu  - președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de avizare din partea  Comisiei  Consiliului  Local  pentru
activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie socială,  culte,  sport,
agrement, turism şi protecţia copilului.
 Rodica Andronescu: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Andreea Giurgiu: ”Este un program anual  de cursuri gratuite  de inițiere
înot pentru elevii claselor I. Elevii vor beneficia de 10 ședințe de înot și transport
gratuit de la școală la bazinul olimpic.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot.
Cine este pentru?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 10/2019
 



 5. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular
preuniversitar cu structurile arondate de pe raza municipiului Alba Iulia  pentru
anul școlar 2019 – 2020

Se dă cuvântul doamnei Andreea Giurgiu - inspector Centru European de
Tineret Euro 26  și  Învățământ care prezintă proiectul de hotărâre precum şi
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."
 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." 
 Andreea Giurgiu: ”La solicitarea avizului conform de către Inspectoratul
Școlar am solicitat două modificări. Una. Reintroducerea nivelului gimnazial la
Școala Micești și redenumirea de școală gimnazială   pentru că anul trecut a fost
școală primară. Am primit aviz  pentru Școala Gimnazială Micești  dar ne-au spus
că nu vor avea clase nici anul viitor.  Și a doua modificare, la solicitarea conducerii
de la Grădinița Scufița Roșie  este radierea Grădiniței cu Program Normal  Nr. 6, în
ultimii doi ani nefiind solicitări de înscriere pentru elevi.”
 Rodica  Andronescu:  ”O  întrebare  Andreea.  Referitor  la  afirmația
Inspectoratului Școlar că nu vor avea cifre de școlarizare pe gimnaziu, este în scris
sau verbală?”
 Andreea Giurgiu: ”Este în aviz la observație scris.”
 Rodica Andronescu: ”Pentru că ar trebui să reacționăm la asta.”

Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Discuții?  Supun  la  vot  aprobarea  acestui
proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  11/2019

     6. Modificarea Hotărârii nr. 76/2018 a Consiliului local al municipiului
Alba Iulia

Se dă  cuvântul  domnului  consilier  Raul  Sebastian  Tudorașcu   care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor



cetăţeneşti.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Este doar o înlocuire. Este propus domnul Alin
Ignat.  Discuții  dacă sunt?  Nu sunt,  așadar  supun la vot proiectul.  Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 12/2019

  Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Proiectul  nr.  7.  Modificarea  Hotărârii  nr.
406/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia  s-a discutat.”
 
 8.  Acordarea  normei  de  hrană  personalului  Poliției  locale  din  cadrul
Direcției poliției locale al municipiului Alba Iulia 
  Se dă cuvântul  doamnei  Dan Ilcu care  prezintă  proiectul  de hotărâre
precum şi 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."
  Dan Ilcu: ”Având în vedere că legea poliției locale – Legea nr. 155 prevede
foarte clar că autoritățile administrației publice locale  pot acorda norma de hrană
prin  hotărâre  de  consiliu  și  având  în  vedere  Legea  nr.  153 –  legea  cadru  de
salarizare a personalului bugetar, vă solicit acordarea  normei de hrană la poliția
locală.”
 Mircea Trifu: ”O întrebare. Cum rămâne cu ce a fost anul trecut? Din câte
știm, de fapt știm foarte bine ...”
 Paul  Voicu:  ”Retroactiv  nu  se  poate  hotărî  de  către  Consiliul  local  să
aprobăm.  Și  am propus  până  în  31  iulie  deoarece  dumneavoastră  încă  nu  ați
aprobat bugetul. Ori legislația spune că se poate acorda în funcție de buget. Cred că
cu toții ați văzut  din media discuțiile de pe buget. Chiar astazi după câte știm
există  o  întâlnire  între  AMR, UNCJR și  guvern,  respectiv  domnul  ministru al
finanțelor și doamna prim ministru pentru că se discută de procentul care vine la
bugete pe impozit. Propuneri sunt 55 – 60 sau 45 – 50. Inițial ni s-au propus 60%.
60% ni s-au propus anul trecut  că vor reveni. Cred că este incert. Nu s-a trimis
către parlament. În parlament vor fi discuții, sesiuni, comisii și după aceea aprobat.
Noi nu vom avea buget decât probabil la sfârșitul lunii februarie. Că după ce se
votează  la  nivel  de  parlament   vine  în  Consiliul  Județean  și  după  aceea  noi,
Primăria.”
 Mircea Trifu: ”Domnul Voicu! Vreau să vă întreb ca să știe oamenii negru pe
alb. Există vreo șansă pentru ei ca să își recupereze banii?”



Paul Voicu: ”Retroactiv nu.”
 Mircea Trifu: ”Și altă soluție?”
 Paul Voicu: ”Altă soluție nu avem legală și financiară decât aprobat de acum
1 februarie și până în 31 iulie în limita resurselor financiare existente în buget. Cu
această mențiune.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu: „Dacă  mai  aveți  întrebări?  Nu  sunt,  așadar
supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului Paul Voicu. Cine
este pentru aprobare? Împotrivă? Abţineri?”

”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul a fost votat cu 17 voturi
pentru și o abținere Bumbu Nicolae.”

S-a adoptat Hotărârea  13/2019

    9. Îndreptarea unei erori materiale strecurată în Hotărârea nr. 510/2018 a
Consiliului local 

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

Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor
cetăţeneşti.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Mircea Petric:  ”Este  vorba de articolul  2  din Hotărârea nr.  510/2018 la
unitatea de măsură.”
 Mircea Trifu: ”Aș vrea să fac o observație. Am făcut-o și ieri în comisia
juridică împreună cu colegii mei. Vedeți dumneavoastră această diferență. De fapt,
ce vroiam să spun este că nu e prima dată când se solicită îndreptare de eroare
materială. Doar că aici este vorba de niște diferențe și niște sume foarte mari. Noi
când am aprobat în Consiliul local  am aprobat cu niște sume pe metru cub, așa
cum ne-a spus și domnul din aparatul de specialitate un metru cub pe tonă. Deci,
un metru cub din de gunoi din acesta menajer este vreo 350 de kilograme. Și
diferența este de unu la trei. Adică, practic am votat o chestiune și azi venim și
votăm o treabă de trei ori mai puțin. Eu ce observație am vrut să fac?”
 Mircea Petric: ”Dar lăsați domnul Mircea doar să termin! Ați spus și ieri că
ar fi bine, nu știu, ziarele fac o corectură. Vedeți! Eu studiind proiectul, asta i-am
explicat  și am găsit așa ca din întâmplare că văd că acum toți ne pricepem  la
corecturi gramaticale. Dar e inadmisibil să scri  prin hotărârea nr.  s-a aprobat
tarifele. Și alte și alte greșeli. Poate nu e așa de mare lucru să se poată face o
corectură mai atentă în așa fel încât să nu tot ajungem în situații din astea  să tot
rectificăm și pe urmă să se întâmple  ca în comisia de ieri niște întrebări care într-



adevăr ne-au pus pe gânduri. Bineînțeles că acum domnul o să ne explice. Și eu i-
am dat dreptate într-un final. Dar la un moment dat nu mai știam nici eu, nici toți
trei din comisie ce facem acolo.  Că una e metru cub, alta e tona. Aici dincoace e
pe suta de metri liniari. S-a greșit, s-a scris suta de metru pătrat și era metru cub.
Adică, nu știu. Nu sunt niște chestiuni neimportante  când vorbim de sume de
bani.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Ok. În regulă. Mulțumesc. Vă rog!”
 Mircea Petric: ”Domnul Trifu! V-am explicat și ieri despre ce este vorba.
Este  vorba  de  simpla  eroare.  Și  proiectul  zice  ”îndreptare  eroare  materială  la
510/2018  privind  unitatea  de  măsură.”  Nu  se  schimbă  valori,  nu  se  schimbă
absolut  nimic.  Este  vorba  de  unitățile  de  măsură  prevăzute   în  contractul  nr.
69525/2015 care este deactualitate și circulă în continuare. 510 s-a făcut eroare
materială  pentru că vin reglementările pe mediu care stipulează lei – tonă. Și v-am
promis și ieri că pe luna februarie o să apară proiectul  cu lei/tonă. Chestia de
fundamentare a prețului nu o face Mircea Petric și nici Consiliul local. O face
părțile  din  contract.  Adică,  Primăria  municipiului  Alba-Iulia  prin  serviciu  cu
Polaris. Ei fac propunere, noi aprobăm dacă suntem de acord sau nu.”
 Marcel Jeler: ”Două treimi.”  

Raul Sebastian Tudorașcu: „Să trecem la vot! Cine este pentru aprobare?
Abţineri? Împotrivă?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere
Vasile Crișan.”

S-a adoptat Hotărârea  14/2019

   10. Plata cotizației Municipiului Alba Iulia la Asociația Intercomunitară de
Dezvoltare Alba Iulia – Transport local, pe anul 2019
      Se dă cuvântul  domnului  Călin Sunzuiană  –   consilier  Compartiment
transport, luberă inițiativă care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier  Alin Ignat – președinte comisie - care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Călin Sunzuiană: ”Doi lei  de locuitor.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot. Cine este
pentru? Abţineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14 voturi pentru și 4 abțineri
Vasile Crișan, Bumbu Nicolae, Mircea Trifu, Bunea Ioan Iulian.”

 S-a adoptat Hotărârea  15/2019



11. Declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 30 de autorizații taxi
    Se dă cuvântul  domnului  Călin  Sunzuiană   –   consilier  Compartiment
transport, luberă inițiativă care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 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."
 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 Sunzuiană: ”Acestea au devenit vacante datorită creșterii numărului de
autorizații  anul  trecut.  Ca  prim  pas  al  demarării  procedurii  de  atribuire  este
stabilirea de către dumneavoastră a declanșării. Am o singură problemă aici. În
cuprinsul hotărârii s-a strecurat o greșeală. La art. 1 la numărul de autorizații taxi
de la 250 la 277. Aș dori să dac această corectură.”
 Vasile Crișan: ”Tot acolo problema este că au fost 250. Da? Aveți două
locuri libere. Au rămas 248. Cu 30 rezultă 278. Ați mai adăugat unu și iasă 279.”
 Călin Sunzuiană: ”Numerele nu sunt necesar  să fie în ordinea lor. Poate fi și
301.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: „Alte discuții.  Nu sunt.  Supun la vot! Cine
este pentru aprobare? Abţineri? Împotrivă?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14 voturi pentru, 2 voturi
împotrivă Mircea Trifu,  Bucur  Dumitru și  2 abțineri  Bumbu Nicolae,  Vasile
Crișan.”

 S-a adoptat Hotărârea  16/2019

 12. Avizarea prestării serviciilor funerare de către prometeu SRL 
 Se  dă  cuvântul  domnului  Călin  Sunzuiană   –   consilier  Compartiment
transport, luberă inițiativă care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 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."
 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 Sunzuiană: ”Pentru avizarea serviciilor funerare este necesar avizul
Consiliului  local  conform  HG  741/2016.  Asta  se  referă  doar  la  preluarea
defunctului,  îmbălsămare,  pregătirea  pentru  înmormântare.  Toți  operatorii  de
servicii funerare trebuie să obțină avizul acesta. La solicitarea lor se face.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: „Alte discuții.  Nu sunt.  Supun la vot! Cine
este pentru aprobare? Abţineri? Împotrivă?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere
Vasile Crișan.”

 S-a adoptat Hotărârea  17/2019
                                     
       13. Premierea sportivilor și antrenorilor din municipiul Alba Iulia care au
obținut  rezultate  deosebite  la  acțiunile  sportive naționale  și  internaționale  în
anul 2018 
 Paul  Voicu:  ”Domnule  președinte!  Dacă  îmi  permiteți!  În  fiecare  an
făceam această premiere a sportivilor. În decembrie nu am introdus-o. Am avut
foarte multe cheltuieli cu bugetul pe anul 2018. Am pregătit proiectul. Speram
să discutăm ceva concret și despre buget. Vă propun să îl amânăm doar  pentru
faptul că nu avem bugetul, și cu atât mai mult, acești bani chiar dacă nu sunt
sume foarte importante le aveam  pe lista votată de dumneavoastră în bugetul pe
eveniment. Și atunci îl vom pune împreună cu dumneavoastră și  votăm când
avem bugetul. Altfel  nu se poate efectiv face plata respectivă. Executivul nu e
împotrivă dar financiar nu se pot executa plăți.”
 Mircea Trifu: ”Da! Două obiecții am. În primul rând nu am mai auzit de
doi ani de zile de când sunt consilier  să se retragă un proiect că de fapt ne dăm
seama  la ședința de consiliu  că nu sunt bani că nu e aprobat bugetul. Doi. Am
sunat  ieri  și  pe  domnul  Pleșapentru  că  m-au  sunat  niște  oameni,  sportivi,
antrenori și mi-au spus că au citit  că unii lipsesc de pe lista asta. Dânsul știe
foarte  bine  că  premiem într-adevăr  sportivii  în  fiecare  an.  De  vreo  doi  ani
încoace  la  sfârșitul  anului.  Și  a  fost  o  discuție  destul  de  interesantă  atunci.
Foarte constructivă. S-a ajuns la rezolvarea situației. Și în primul an s-a premiat
în mod interesant. Dar anul trecut s-a întâmplat așa un mod hilar în care pur și
simplu  au  fost  chemați  acolo  oamenii  la  grămadă.  Nu li  s-a  menționat  nici
domeniul în care activează ca și sportivi. Numele lor. Așa cum figurează și în
proiect. Acum, nu vă supărați! Tabelul ăsta! Rodean Ana Maria  știm toți cine
este! Nu scrie ce practică, ce sport, ce medalie a obținut. Suma de lei 700. Nu
era așa de complicat  că aceste date au fost obținute încă din luna  noiembrie. I



le-am lăsat domnului Pleșa pe masă. Dânsul știe. Cred că a mai primit  din câte
mi-a spus dânsul încă odată de la domnul Susa. Cred că ar trebui măcar din
respect. Că în fond și la urma urmei poate nu se înțelege de ce facem această
premiere a sportivilor. Facem această premiere dintr-un singur considerent. Ca
întreaga lume  să vadă că apreciem exemplele pozitive și performanța. Asta este
esența lucrurilor. Nu că le dăm 200 – 300 de lei. Vrem să ne asigurăm că toți vor
fi premiați.”
 Pleșa Gabriel: ”Ca să nu mai aveți temeri. Am completat ieri și cu boxul
și cu ce lipseau.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Supun la vot amânarea acestui proiect. Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind  supusă  la  vot,  propunerea  de  amânare  a  acestui  proiect  a  fost
votată cu 16 voturi pentru și 2 abțineri Mircea Trifu, Bumbu Nicolae.”

 14.  Aprobarea  resurselor  financiare  pentru  Asociația  ”Micul  prinț”  în
perioada 01.01.2019 – 17.04.2019
 Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu – director executiv Direcția
Programe  care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Alin Ignat   - președinte comisie - care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Alin Ignat: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Crina Dumitrescu: ”În primul rând aș dori să verificați. La mine în material
sau ce am listat eu de la mine de pe calculator, în proiect apare 1 ianuarie – 17
ianuarie. Deci, corect este  1 ianuarie – 17 aprilie 2019.”
 Pleșa Gabriel: ”La noi apare bine.”
 Crina Dumitrescu: ”Deci, ultima perioadă din cei trei ani ai acordului  de
colaborare  cu  Asociația  Micul  Prinț  prin  care  au  fost  supravegheați  prin
îngrijitoarele  angajate  în  această  asociație.  Este  vorba  de  o  sumă de  bani  de
208960 lei pe ultimele patru luni. Precizez faptul că față de început  când erau
preconizate  a fi 28 de îngrijitoare, în ultima perioadă, în ultimele luni este vorba
de 30 de îngrijitoare, 23 cu normă întreagă și 7 cu normă parțială.”
 Sandu Cornel Stelian: ”De ce se termină cu 17 aprilie?”
 Crina Dumitrescu: ”Pentru că atunci  a început acordul. Noi în 2016 am
intrat în aprilie.”
 Mircea Trifu: ”O întrebare pentru domnul Voicu. Care este motivul pentru
care judecăm  cu balanțe  diferite? Deci, proiectul 12 nu l-am votat că nu sunt bani
la buget!”
 Paul Voicu: ”Este o continuare. Nu înțelegeți mecanismul! Nu facem cum
vrem noi! Facem după lege!”
 Mircea Trifu: ”Nu e adevărat!”
 Paul Voicu: ”Dacă nu facem după legea, curtea de conturi ne ia banii nouă



nu dumneavoastră!”
 Mircea Trifu: ”Da!” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine ste
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 „Fiind supus la vot, proiectul şi  amendamentul a fost votat cu 18 voturi
pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  18/2019

15. Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare
de  întreţinere  a  persoanelor  vârstnice  instituţionalizate  în  Căminul  pentru
persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora  
 Se dă  cuvântul  doamnei  Corina  Bedelean -  director  executiv  Căminul
pentru persoane vârstnice Alba-Iulia care prezintă proiectul de hotărâre 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." 
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor
cetăţeneşti.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Se dă cuvântul d-lui consilier 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."
 Corina Bedelean: ”În 2018 se aplică un cost  mediu lunar de 3294 raportat la
numărul  mediu  de  beneficiari  care  a  fost  79.  Având  în  vedere  că  70%  din
beneficiarii  noștri  sunt  dependenți  și  semidependenți  am  făcut  și  un  calcul
estimativ  pentru costul mediu al acestor persoane. De exemplu, pentru persoane
independente 2100, semidependente 2500, dependente 3640. Acestea nu trebuie să
sperie lumea pentru că acest cost este și funcție de cheltuielile mari pe care le are
căminul. Toate cheltuielile sunt puse la calcul. Salarii, servicii, mâncare. Absolut
tot.  Chiar și suprafața pe care o utilizăm este destul de mare. Contribuția rămâne
cam aceeași  care a fost anul trecut, respectiv: 1984 pentru persoane independente,



2015  pentru  persoane  semidependente  și  2050  pentru  persoane  dependente.
Vârstnicii din cămin plătesc tot 60% din veniturile pe care le au. Iar  obligațiile
pentru diferență vor fi suportate de către familie, de către susținătorii legali.”

Raul  Sebastian  Tudorașcu:  „Discuţii  dacă  mai  sunt?  Nu  sunt,  aşadar
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 19/2019

 16. Aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice
Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 Se dă  cuvântul  doamnei  Corina  Bedelean -  director  executiv  Căminul
pentru persoane vârstnice Alba-Iulia care prezintă proiectul de hotărâre 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." 
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil – președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor
cetăţeneşti.
      Popescu  Antoniu  Emil:  “Comisia  a  avizat   favorabil  acest  proiect  de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Se dă cuvântul d-lui consilier 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."
 Corina Bedelean: ”Modificarea statului de funcții.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  „Discuţii  dacă  mai  sunt?  Nu  sunt,  aşadar
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 20/2019
 
 17.  Participarea  Municipiului  Alba  Iulia  în  cadrul  proiectului  SUMP-
PLUS, finanțat prin Programul European Horizon 2014-2020 

Se dă cuvântul domnului consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă
proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.



Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Sandu Cornel Stelian: "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 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.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul
proiectului  “SUMP-PLUS” finanțat  prin  programul  european  Horizon  2014-
2020, şi a cheltuielilor aferente acestuia.”
 Pleșa Gabriel: ”Se referă la protejarea mediului. Deci, sunt parteneriate
foarte bune.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  „Discuţii  dacă  mai  sunt?  Nu  sunt,  aşadar
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru şi un vot
împotrivă  Mircea Trifu.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 21/2019

 18. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati faza PT pentru
obiectivul  Reabilitare  cladire  scoala  gimnaziala  Liviu  Rebreanu,  municipiul
Alba Iulia 
 Se dă cuvântul domnului consilier Paul Voicu  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  – președinte  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." 
 Paul Voicu: ”Școala nr. 2 trebuie să intervenim pe ea. Avem documentația.
Indicatorii sunt prezentați în anexe.”
 Vasile Crișan: ”Nu am înțeles de ce Liviu Rebreanu? Că Liviu Rebreanu
este inclus în cadrul Grupului Școlar Apulum.”
 Paul Voivu: ”E specificată clădirea, construcția efectivă.”
 Mircea Trifu:  „Domnule preşedinte!  Am avut ieri  o discuţie  cu doamna
inspector şcolar şi care mi-a comunicat că această chestiune poate fi o problemă.
Am înţeles  că s-a aplicat  chiar  în felul  aceasta  pentru această  denumire Liviu
Rebreanu. Ori dacă tot nu mai există ...”
 Rodica Andronescu: „Păi cum? Scrie acolo: structură Şcoala Gimnazială



Liviu Rebreanu!”
 Mircea Trifu: „Cu atât mi mult ar trebui să aveţi în vedere că Inspectorstul
Şcolar nu mai are denumirea. Am votat o chestiune.”
 Rodica Andronescu: „Cum nu are? Dacă e în reţea!”
 Sandu Cornel Stelian: „Sunt două corpuri de clădire. Şi atunci, de aceea a
spus pentru şcoala gimnazială.”
 Mircea Trifu: „Părerea mea este că măcar atâta linie de comunicare să fie
între Consiliul local şi conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean să se clarifice
situaţia asta. Nu cred că e aşa mare lucru încât să nu putem trece peste treaba asta!
Un simplu telefon!”
 Pleşa Gabriel: „E foarte simplu, domnule consilier! Aparţine de Colegiul
Apulum. Dar noi ne referim la clădire. Colegiul Apulum are mai multe clădiri.
Clădirea care se reabilitează este a Şcolii Gimnaziale Liviu Rebreanu.”
 Mircea  Trifu:  „Care  nu mai  există!  Ca  denumire  la  Inspectorat  nu  mai
figurează!”
 Pleşa Gabriel: „Noi vorbim de clădiri, nu de oameni acum!”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  „Discuţii  dacă  mai  sunt?  Nu  sunt,  aşadar
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 22/2019

 
 19.  Aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizați  –  faza  PT
pentru  obiectivul  ”Reabilitarea  și  extinderea  clădirii  Colegiului  economic
”Dionisie Pop Marțian” din municipiul Alba Iulia ”
  Se  dă  cuvântul  doamnei  Silvia  Moldovan –  director  executiv  Direcția
tehnică,  dezvoltare  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.

Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  – președinte  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." 
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Exact acelaşi lucru.”
 Silvia Moldovan: „Aceeaşi situaţie. Am ajuns în faza de contractare. După
contractare începe un an bugetar nou şi se intenţionează să se adiţioneze sau să se
corecteze valorile contractelor de finanţare. Ni s-a solicitat să ducem aprobarea
pentru valorile contractate.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  „Discuţii  dacă  mai  sunt?  Nu  sunt,  aşadar
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
 



S-a adoptat Hotărârea nr. 23/2019

20.  Aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizați  –  faza  PT
pentru obiectivul ”Reabilitare străzi municipiul Alba Iulia – strada Brândușei”

Se dă  cuvântul  doamnei  Silvia  Moldovan –  director  executiv  Direcția
tehnică,  dezvoltare  care  prezintă  proiectul  de hotărâre  precum şi  raportul  de
specialitate.

Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  – președinte  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." 
 Silvia Moldovan: „Aceeaşi situaţie. E vorba de strada Brânduşei. Legătura
între Încoronării până la intrare în cartier.”

Mircea Trifu: „Vreau să fac o observaţie. Am mai făcut solicitarea aceasta
către aparatul de specialitate şi care cred că se referă la toate cele trei proiecte.
Practic ni se solicită să aprobăm nişte bani din bugetul local pentru nişte lucrări
care nu sunt eligibile. Practic aceste lucrări, după cum se ştie sunt finanţate de
Ministerul  Dezvoltării  prin  PNDL 2.  Dar  există  şi  anumite  sume care  trebuie
finanţate din bugetul local. Aşa cum reiese de aici. Solicitarea mea era ca să putem
într-adevăr  să facem o analiză corectă. Pentru că s-a sugerat la un moment dat că
noi consilierii nu ar trebui să fim prea mult implicaţi în problema asta, că doar sunt
nişte indicatori tehnico-economici şi că aparatul de specialitate îi face. Noi numai
îi parafăm. Însă, vorbim de sumele astea pe care le alocăm de la bugetul local. Am
să pun o întrebare. În primul şi în primul rând nu înţeleg de unde apare această
diferenţă dintre preţul de la dali şi preţul de la proiectul tehnic? Evident, dacă îmi
permiteţi să pun! Pentru că e vorba de 22 milioane de lei!”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Puneţi câte întrebări vreţi! Dar nu vă adresaţi
nouă, consilierilor locali! Că suntem în aceeaşi variantă!”

Mircea Trifu: „Păi nu mă adresez! Că mă adresez aparatului de specialitate
care este prezent aici! Indicatorii tehnico-economici actualizaţi faza dali pentru
obiectivul de mai sus au fost aprobaţi prin hotărâre  în valoare de 22 milioane.
Ştim cu toţii pe de altă parte  că Ministerul Dezvoltării şi atât şi recomandarea, nu
numai recomandarea dar ca să fie eligibile toate proiectele finanţate de Uniunea
Europeană, restul înafară de construcţie, montaj, construcţie şi manoperă nu pot să
depăşească  costurile mai mult de 10%. Asta este o recomandare! Şi aşa e maximă!
În realitate, cei care lucrează în proiectare şi ştiu preţurile cu adevărat, se lucrează
cu 2, 3, 4%! Care pe urmă ajung de fiecare dată, fir-ar să fie, şi la Primărie! În
cazul acesta nici nu putem trage o concluzie dacă nu cumva depăşeşte 10%! Şi
Dacă e 5% în condiţiile economice pe care le avem, e foarte mult! Deci, eu am
solicitarea către Primărie când vorbim de asta, ca de acum încolo  nu cred că e
mare lucru să ne puneţi la dispoziţie  ca să putem avea nişte interpretări şi devizul
general!”



 Silvia Moldovan: „Proiectul?”
 Mircea Trifu: „Evident! Că altfel noi votăm ...”
 Silvia Moldovan: „Eu vi-l pun numai să veniţi la mine la birou!”

Mircea Trifu: „Nu! Aş vrea să ni-l trimiteţi pe mail!”
 Silvia Moldovan: „Nu pot să îl trimit pe mail!”

Mircea Trifu: „Nu puteţi? De ce?”
 Silvia Moldovan: „Nu!”

Mircea Trifu: „Nu?”
 Silvia Moldovan: „Nu pentru că nu am posibilitatea să încarc fişiere atât de
mari!”
 Mircea Trifu: „Da!”

Silvia  Moldovan:  „Da!  Dumneavoastră  sunteţi  aici,  acum  în  momentul
acesta într-o eroare!”

Mircea Trifu: „Păi bineînţeles că dacă nu am toate datele! Tocmai asta v-am
spus, doamna Silvia!”

Silvia Moldovan: „Nici nu vreţi să le aveţi! Dacă vă uitaţi pe Programul
Naţional de Dezvoltare!”
 Mircea  Trifu:  „Ştiu  povestea!  O  să  îmi  spuneţi  că  putem  şi  30%  să
cheltuim!”
 Silvia  Moldovan:  „Nu  e  adevărat!  Vorbiţi  fără  să  ştiţi!  Acolo  există  o
înşiruire de lucrări eligibile care pot fi susţinute în cadrul programului. Fiecare
proiect, acest proiect aşa cum a fost aprobat iniţial la faza dali cu 22 milioane a fost
văzut de Ministerul Dezvoltării. Faţă de valorile care au rezultat acolo, ei  ne-au
dat la vremea aia 16 milioane pentru lucrările eligubile. Adică, tot ce înseamnă
carosabil, scurgerea apelor, iluminatul şi atât. Nu ne dă pe nici un spaţiu verde, nu
ne dă  pe  parcări,  pe  nimic!  Deci,  sunt  nişte  chestiuni  care  sunt  definite  prin
program că nu se susţin de către PNDL. Celelalte, deci toate aceste cheltuieli plus
altele de costuri de proiectare şi alte cele rămân în sarcina beneficiarului. Ei, noi
am aprobat acea valoare la faza de dali, am obţinut contractul de finanţare, că aţi
văzut cu sumă destul de mare. Cred că cea mai mare din judeţ s-a dat pentru acest
proiect. După ce am licitat lucrarea la faza de contractare a lucrărilor în achiziţie,
după licitaţie am obţinut un preţ mult mai jos.”

Mircea Trifu:  „Asta  am vrut  să  întreb.  De unde a  apărut?  De la 22 de
milioane ce sa-a întâmplat?”
 Raul  Sebastian  Tudoraşcu:  „Domnul  Trifu!  De  ce  dumneavoastră  aveţi
pretenţia ca şi cineva să vă asculte şi dumneavoastră interveniţi peste?”
 Silvia Moldovan: „A fost o concurenţă! Sigur că şi în licitaţie şi în achiziţie
am avut şi operatori care au venit cu 18 milioane, 17 milioane. A fost şi cu 16. L-
am luat pe cel cu 16.  El este obligat să dezvolte proiectul în continuare, bineînţeles
dacă PNDL-ul va mai da banii. Dar asta lăsăm sub semnul întrebării. Şi suntem la
faza de după contractare, faza în care PNDL-ul pentru că îşi revizuise contractele
de finanţare, că bineînţeles că aşa cum la noi a fost o economie sunt şi contracte la
care  preţul  licitat  a  fost  mai  mare  decât  cât  a  fost  estimat.  Şi  atunci,  ei  îşi



actualizează acum contractele de finanţare, de calcularea bugetelor şi transmiterea
lor în teren. Şi noi aici suntem cu acest proiect.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  „Discuţii  dacă  mai  sunt?  Nu  sunt,  aşadar
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri
mircea Trifu, Bumbu Nicolae.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 24/2019

 21.  Aprobarea  costului  mediu  lunar  de  întreținere  și  a  contribuției
părinților/reprezentanților  legali  pentru  copii  care  frecventează  creșele  din
municipiul Alba Iulia în anul 2019
 Se dă cuvântul doamnei Monica Dicoi - director executiv Direcţia creşe
care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 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."
   Monica  Dicoi:  „  Vă  propunem  spre  aprobare costul  mediu  lunar  de
întreținere pentru copiii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia în
anul  2019,  în  cuantum de  319,20   lei/copil/lună.  Acest  cost  se  actualizează
anual.  Deci, pe baza tuturor cheltuielilor pe care le-am avut anul trecut,  fără
cheltuielile cu salariile, raportat la frecvenţa zilnică a copiilor.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  „Discuţii  dacă  mai  sunt?  Nu  sunt,  aşadar
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”

 
S-a adoptat Hotărârea nr. 25/2019

 Raul  Sebastian  Tudoraşcu:  „Proiectul  nr.  22.  Strategia  de  creștere  a
rezilienței urbane la inundații a Municipiului Alba Iulia este retras de pe ordinea
de zi.”

Pleacă domnul consilier Mircea Trifu.

 23. Aprobarea unor documentatii de urbanism din municipiul Alba-Iulia:
Art.1:  Avizeaza  Planul  Urbanistic  Zonal  „ANULARE  STRADA –

ALEE  DIN  STRADA N.  ILLIT,  ALBA IULIA,  STRADA NAZARETH
ILLIT, NR. 100, solicitant  OTAVA EUGENIU, OTAVA ANA CORNELIA,
COJOC  PETRU,  COJOC  CONSTANTA”  conform planului  de  situatie
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  Romaniţan:  „Strada  Alessandria,  strada  Nazareth  Illit.  E  o
stradă mică. Strada Nera. Situaţia aprobată prin PUZ Alba-Iulia 2008 prevedea
o mică  străduţă  pe două proprietăţi.  Prin prezenta  documentaţie  se  anulează
această porţiune care afecta inutil  două proprietăţi.  Condiţiile îndeplinite din
proiect.  După  verificarea  documentelor  depuse  s-a  descoperit  în  domeniul
public un drum de 118 care era ceva de genul. Prin prezenta documentaţie se
preia şi se propune dezvoltarea la 3, 4  metri profil variabil la 5 metri  continu
cu o stradă cu sens unic.”
 Popescu Marius Ciprian: „Se va lua din domeniul public sau vor ceda
proprietarii? A fost o discuţie.”
 Alexandru Romaniţan: „Se ia din domeniul public. Dar se ia foarte puţin.
E un colţ pierdut.”
 Pocol Dorin:  „E mai  bine din domeniul  public  că oricum nu ai  ce  să
construieşti acolo. Şi e o zonă cu restricţii.”
 Popescu Marius Ciprian: „Eu înţeleg foarte bine ce ziceţi dumneavoastră.
Dar  nu e singurul caz din municipiul Alba-Iulia. Sunt nenumărate cazuri pe
unde  trec  reţele  şi  oamenii  cedează  pentru  reglementarea  frontului  stradal.
Există chestia asta chiar şi în zona Arex.”
 Pocol Dorin: „Nu ai înţeles ce am vrut să spun! Am zis acolo unde se
poate! Uită-te la situaţia dată!”
 Raul  Sebastian  Tudoraşcu:  „Două  secunde!  Aveţi  un  amendament  de
făcut la treaba asta? Discuţiile astea vă rog să le purtaţi afară sau în comisii.”
      Raul  Sebastian Tudoraşcu:  „Supun la vot  articolul  1.  Cine este  pentru
avizare? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat  cu 16 voturi  pentru  şi un vot
împotrivă Popescu Marius Ciprian.”

Art.2:  Avizeaza Planul  Urbanistic  Zonal  „REGLEMENTARE  ZONA
MIXTA  PENTRU  CONSTRUIRE  LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI
COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER, ALBA
IULIA,  STRADA  ARIESULUI,  FN,  solicitant BUDA  STEFAN,  BUDA
MARIA, BUDA CRISTINA”, conform planului de situatie 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  Romaniţan:  „La fel  o  documentaţie  la  avizare.  Se  studiază
două parcele de teren în situaţia de faţă L3A. Ce aş vrea să specific? Condiţiile
din proiect. În şedinţa de urbanism s-a discutat de ceva alee care merge cumva
aşa spre sud. Am făcut verificări dar nu am găsit.”
      Raul  Sebastian Tudoraşcu:  „Supun la vot  articolul  2.  Cine este  pentru
avizare? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17 voturi pentru.”

 Art.3:  Aproba Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARE  TRAMA
STRADALA LA PUZ APROBAT CU HCL 195/2013, ART. 8, ALBA IULIA,
STRADA LALELELOR FN, solicitant MAGDA SORIN STEFAN, MAGDA
FLORIN ALEXANDRU”, conform planului de situatie 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  Romaniţan:  „Suntem  în  zona  Şeigău  aproape  de  pădure.
Mănăstirea. Se urcă sus de tot. Avem două parcele de teren, o stradă de acces,
continuare Lalalelor către pădure. Se propune parcelarea, dezvoltarea unei străzi
de acces şi a unei alei de circulaţie. Aici în faţă e propus un spaţiu verde cu loc
de joacă. Reglementările urbanistice se păstrează.”
      Raul  Sebastian Tudoraşcu:  „Supun la vot  articolul  3.  Cine este  pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17 voturi pentru.”
 

Art.4:  Se  stabileste,  pentru  documentatia  de  urbanism  de  la  art.  3,
perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii de urbanism pe
terenul reglementat.
 Raul Sebastian Tudoraşcu: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine
este pentru?”

”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 17 voturi pentru.”

Raul Sebastian Tudoraşcu: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună
cu articolele. Cine este pentru aprobare?”



”Fiind supus la  vot,  proiectul  și  articolele  au fost  votate  cu 17 voturi
pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  26/2019

Marcel  Jeler:  „Urmează hotărâri  care  au nevoie de două treimi  pentru
adoptare.”

 24. Încheierea unui act adițional la contractul de asociere nr.13.085/2005
încheiat între municipiul Alba Iulia și SC PROMETEU SRL
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 
 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Mihai Pripon: „Aici, dacă vă aduceţi  aminte, în decursul timpului s-au
cumpărat câteva parcele de teren care au fost absolut necesare pentru extinderea
perimetrului cimitirului. Deci, în contractul de asociere încheiat între Municipiul
Alba-Iulia  şi  SC  Prometeu  nu  se  prevede  cine  anume  trebuie  să  obţină
autorizaţiile necesare funcţionării acestei extinderi de cimitir şi datorită faptului
că legea zice că acel lucru cade în sarcina proprietarului, venim să reglăm prin
acest proiect această zonă.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru.” 

 S-a adoptat Hotărârea  27/2019

25. Încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.116.072/2017
încheiat între municipiul Alba Iulia și SC STAR NORD IMPEX SRL
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Mihai  Pripon:  ”Aici  în  raportul  de  specialitate  v-am explicat  pe  larg
situația. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, vă stau la dispoziție.”
 Pocol Dorin: ”E aia cu diferența de nivel?”



 Mihai Pripon: ”Da. Cu diferența de nivel. Și faptul că inițial proiectantul
nu lăsase și o cale de acces direct în stradă. Și atunci ...”
 Popa Ramona: ”Am și eu ceva de zis aici.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Două secunde. Imediat vă dau cuvântul. Sunt
în consiliu de administrație acolo. Ne cunoaștem. Vă rog, doamna director.”
 Popa Ramona: ”Pentru cei care nu mă cunosc. Popa Ramona este numele
meu.  Sunt  directorul  Școlii  Vasile  Goldiș.  Nu suntem de acord cu acest  act
adițional  și  cu  această  concesiune.  De ce?  Este  vorba  de  siguranța  elevilor,
siguranța copiilor. Totuși, ca să se facă o cantină cu intrare prin școală! Nu este
în perimetrul școlii. Acolo învață 500 și de copii într-o clădire și 420 în cealaltă
clădire. Toată lumea ne cere de la ISU, de la DSP, de la DSV, siguranța copiilor.
Cum să intrăm cu mașini pentru o cantină care nu este în beneficiul copiilor?
Deci, nu suntem de acord! Deci, avem ... Nouă nu ni s-a cerut acordul, nu ne-a
întrebat  nimeni  nimic!  Noi  avem în momentul  de  față  o  sală  de mese  unde
servesc 350 de copii masa cu o firmă de catering.”
 Sandu Cornel  Stelian:  ”Și  firma  de  catering  cum aduce  mâncarea?  O
cară?”
 Popa Ramona: ”Firma de catering are o oră în care aduce mâncarea. La
11,00. După ce sună. Și la ora 4,00 ...”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Dar pot avea și ăștia tot pe ore!”
 Popa Ramona: ”Nu! Deci, este vorba de ...”
 Paul Voicu: ”Domnule președinte! Îmi cer scuze că vă întrerup! Vreau să
ascultăm poziția celor de la cele două instituții de învățământ. Apoi sigur, și
dumneavoastră!  Dar  dacă  m-ați  lăsa  pe  mine  să  vorbesc  două  minute  am
clarifica foarte multe din probleme! Că eu cam știu ce vreți să mă întrebați!
Colaborez cu diferiți colegi și consilieri și de la ... Și anume. Nu mai putem
acum să dăm înapoi și nici să anulăm  vreo șapte sau șase hotărâri de consiliu
care deja și-au produs efecte juridice și administrative, dragii mei! Noi am votat
de acum trei  ani  de zile sau doi  ani  de zile și  am și  licitat  și  am și  semnat
contractul  de  concesiune!  În  cartea  funciară  este  înscrisă  această  firmă!   A
câștigat de un an și ceva contractul!” 
 Popa Ramona: ”Dar avize? Are vize această firmă în prealabil?”
 Paul Voicu: ”Numai o secundă! Nu am ajuns la final! Dacă mă ascultați
vă spun toate elementele!  La momentul  când Consiliul  local  a aprobat  toate
lucrurile astea, nu era nici domnul director, nici dumneavoastră acolo! Cei de la
școală care atunci conduceau ...”
 Sandu Cornel Stelian: ”La propunerea lor!”
 Paul Voicu: ”La propunerea lor am făcut aceste lucruri!”
 Popa Ramona: ”Nu! Îmi pare rău! Nu este adevărat!”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Haideți să ascultăm!”
 Paul Voicu: ”Dacă credeți  că sunt aici să vă spun minciuni de 22 de ani!”
 Popa Ramona: ”Nu era necesară aprobarea consiliului de administrație?”



 Paul  Voicu:  ”Doamnă! Ascultați-mă până la capăt!  Deci,  noi  am făcut
aceste lucruri în Consiliul local, ultimii trei ani de zile, cel puțin primul vot care
s-a dat pe documentația de aurbanism a fost acum patru ani sau cinci ani! Deci,
nu e vorba de o lună, două! Toate aceste demersuri care s-au făcut, s-au făcut cu
avizul celor două instituții! Mai mult decât atât, noi în momentul în care s-a
făcut licitația ne-am bucurat pentru că tot de la dumneavoastră  știm acum un an
și ceva care au fost, că este aceeași firmă care face catering. Ne-am bucurat că
vine aceeași firmă la licitație. S-au prezentat mai multe dar a câștigat licitația.
Deci,  cu  privire  la  accesul  acolo,  la  tot  ce  e  putem  discuta  împreună  cu
dumneavoastră. Și chiar dorim să facem lucrurile astea pe niște ore, pe niște
timpi, în timpul orelor să nu deranjăm. Dar acum să anulăm un contract gata
încheiat nu se poate! Decât dacă îl atacăm în instanță! Mă înțelegeți? Nici noi
Consiliul local  și nici dumneavoastră  nu îl mai putem anula! El și-a produs
efecte!”
 Popa Ramona: ”Ascultați-mă! Nu era nevoie  de o hotărâre a consiliului
de administrație al școlii? Dacă ziceți că s-a încheiat o colaborare între vechea
conducere și firma respectivă! Nu trebuia?”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”În  calitate  de  ce?  În  consiliul  de
administrație!”
 Popa Ramona: ”S-a încheiat! Eu știu eu! Că a fost de acord școala!”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”În calitate de ce?”
 Paul Voicu: ”Dar de ce să le mai ceri dacă școala a cerut?”
 Popa  Ramona:  ”Păi  tocmai  că  nu  a  cerut!  Eu  nu  am  găsit  nici  un
document!”
 Paul Voicu: ”Dar nu inițiam proiectul dacă nu cerea!”
 Popa Ramona: ”Nu am găsit nici un document! Vă rog să mă credeți!”
 Paul  Voicu:  ”Vă  rog  să  discutați  cu  cei  care  au  fost  înaintea
dumneavoastră!”
 Popa Ramona: ”Nu știu nimic!”
 Paul Voicu: ”Și mai mult decât atât. De acum patru ani, trei ani că au fost
vreo șapte hotărâri v-am spus, nu le-a atacat nimeni, nici de la școală, nici de la
liceu, nici contenciosul, nici Prefectura! Nimeni!”
 Popa Ramona: ”Păi nu am avut cum! Eu acum am aflat că s-a concesionat
locul din spatele clădirii!”
 Paul Vociu: ”Bun! Când vă amendează cineva pe stradă că nu ați respectat
o regulă de circulație îi spuneți la agent că dumneavoastră atunci ați aflat? Păi
legile își produc efectele indiferent ce ... Dacă problema e de ani de zile, nu de o
lună, două, trei!  Vorbim de patru, cinci ani!”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Licitația a fost în 27 octombrie 2017.”
 Paul  Voicu:  ”Lăsați-o  încolo  de  treabă!  Nu  vorbim de  o  lună,  două!
Vorbim  de  cinci,  șase  ani   în  care  discutăm  de  acest  aspect!  A intrat  de
nenumărate ori în ședința de consiliu!”



 Popa Ramona: ”Da. Dar nu era cazul să aflăm și noi ca școală? Deci, s-a
schimbat conducerea! Domnul patron de la Steaua Nordului sau cine e domnul,
nu trebuia să vină să discutăm? Dacă ziceați că conducerea s-a schimbat!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Doamnă, ce ne întrebați pe noi dacă trebuia să
vină patronul sau nu? Du-te la el și ceartă-te cu el!”
 Popa Ramona:  ”Ați  aprobat  în  consiliu  o  cantină   care  nu  deservește
pentru copii! Că e o cantină! Nu e cantină școlară! Nu știu! Ia din curtea școlii,
ia din perimetrul copiilor unde învață! Deci, sunt mai multe! Nu știu dacă ...”
 Bumbu  Nicolae:  ”Am  și  eu  o  întrebare.  Care  ar  fi  destinația  acestei
cantine? Pentru că nu specifică niciunde  că este destinată elevilor, copiilor!”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Acum pot să îl las pe domnul Inurean să vă
răspundă?”
 Bumbu Nicolae: ”Da.”
 Inurean Ioan: ”O singură precizare vreau să fac. Nu ați avut timp să faceți
contestație pe celelalte hotărâri?”
 Popa Ramona: ”Nu am știut!”
 Inurean Ioan: ”Oricine putea să o facă!”
 Popa Ramona: ”Mă credeți că nu am știut! Acum am aflat în momentul în
care domnul care a făcut proiectul, proiectantul Mirea a venit și mi-a cerut niște
documente! Să îi prezint documente!”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Dar  să  știți  că  necunoașterea  legii  nu  te
absolvă de ... Îmi pare rău!”
 Inurean Ioan: ”Nu putem crea acum stâtea documente! Cartea funciară
are deja notate toate concesiunile! Noi am făcut procedurile toate pe lege. Nu
putem să spunem acum că ștergem totul cu buretele că eu nu mai vreau!”
 Popa Ramona: ”Nu ștergem cu buretele! Dar nu prin incinta școlii!”
 Paul Voicu: ”Dar nu mai putem! Și dacă vrem!”
 Inurean  Ioan:  ”Dar  nu  se  mai  poate!  Înțelegeți  ce  v-a  spus  domnul
viceprimar!”
 Pleșa  Gabriel:  ”Doamnă  și  domnule  director,  că  bănuiesc  că  sunteți
pentru aceeași problemă! E și domnul director de la Liceul Regina Maria. Vreau
să spun următorul lucru. Haideți să privim pozitiv și nu negativ lucrurile. Deci,
ce se întâmplă? La unitățile dumneavoastră de învățământ  există o fostă clădire
cantină care s-a concesionat.  Da? Are destinația de a face cantină școlară și
catering, lucru de care oricum beneficiați de acest lucru.”
 Paul Voicu: ”Gabi, numai te completez  că nu știu oamenii și probabil
colegii consilieri! Noi am și cumpărat teren acolo. Am făcut investiții acolo.”
 Pleșa Gabriel: ”Aici vreau să ajung. Doamna și domnul director! În acel
ansamblu  în  care  sunteți  dumneavoastră   ți  pe  care  ni  l-am  dorit  cât  mai
funcțional, știți foarte bine că am făcut niște investiții în ultimii ani. Și anume.
Am cumpărat această clădire. Am cumpărat clădirea de la Școala Română de
Afaceri tot pentru destinația de a o da Liceului de Arte. Tocmai pentru a fi cât
mai funcțional. Ce ne-am gândit acolo? Pentru că toate instituțiile ar fi de dorit



să aibă cantine unde să servească, măcar săli de mese unde să se gătească  sau
să servească copiii masa, am zis că e util o asemenea clădire la care, oricum nu
poți să îi dai o altă destinație  să fie pentru dumneavoastră, cele două instituții
de  învățământ.  Acum,  de  ce  ne  izbim?  După  ce  parcurgem  tot  acest  hățiș
birocratic ne izbim de un acces. Vreau să vă spun următorul lucru. Am spus-o și
doamnei inspector general pentru că m-a sunat înainte de ședința de consiliu
spunându-mi același lucru și mi-a spus că o să veniți dumneavoastră. Și atunci i-
am zis că o să discutăm în cadrul ședinței. Să mă înțelegeți foarte bine. Acest
acces nu va fi, să credeți dumneavoastră  că o să fie o stradă de circulație acolo
și  vor  intra  și  vor  ieși  mașini!  Pentru  că  mi-a  mai  pomenit  de  nunți  și  de
botezuri! Nu se organizează așa ceva, doamnă! Vor fi doar mașini puține poate!
Una, două la număr pe zi de aprovizionare. Acel acces putem foarte inteligent,
pentru că nu reinventăm noi roata și apa caldă, puncta cu stâlpișori. Putem să
punem un orar în care să se facă această aprovizionare  ca să nu perturbăm
procesul de învățământ. Dar credeți-mă! Faptul că vine acolo un investitor care
a concesionat   și  bagă bani privați   pentru a  putea face un serviciu elevilor
dumnevoastră este de dorit!”
 Popa Ramona: ”Da! Dar unde e specificat că este cantină școlară?”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Doamna director!”
 Pleșa Gabriel: ”În altă ordine de idei  și vă promit că termin. Să nu uităm,
și cu politețe vă aduc aminte că toate clădirile sunt ale Primăriei.”
 Popa Ramona: ”Sunt ale Primăriei! Corect!”
 Pleșa Gabriel: ”Noi putem decide în consecință cu consilierii  ce să facem
cu  ele.  Nu  vrem  să  supărăm  pe  nimeni  și  nu  vrem  nici  să  vă  perturbăm
programul de învățământ. Dar înțelegeți că e doar crearea unui acces  ca omul
să își termine investiția dorită, lucru pe care îl putem face  și sigur în momentul
în  care  îl  vom  putea  desena   acolo  la  fața  locului  vă  consultăm  și  pe
dumneavoastră. Vom putea să stăm la masă și să vedem cum putem face acest
lucru. Dar dumneavoastră ziceți: ne opunem! Bun! Ne opunem dar vă doriți o
cantină școlară! Da?”
 Popa Ramona: ”Da. Ne dorim o cantină școlară! Dar o cantină școlară nu
altceva!”
 Pleșa Gabriel: ”Păi atunci haideți să vedem partea plină a paharului!”
 Popa  Ramona:  ”Pentru  că  dacă  domnul  face  cantină  și  nu  specifică
cantină școlară destinată elevilor, cadrelor didactice și așa mai departe! Nu să
vină din afară altcineva! Asta vreau să spun! Cantină școlară vreau să fie! Și
suntem de acord! Nici o problemă!”
 Pocol Dorin: ”Dar dacă e prețul bun și  mâncarea bună și  eu vreau să
merg?”
 Popa Ramona:  ”Nu putem intra  prin școală   să  mănânce toată  lumea!
Nu!”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Pe rând! Vă rog frumos! Că fiecare ascultă și
vorbește!”



 Sandu Cornel Stelian: ”Domnul viceprimar greșește! Nu noi ne-am gândit
că!  Școala  a  solicitat!  Să  căutați  în  raportul  de  specialitate!  La  momentul
respectiv ...”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Lăsați-mă  că  pot  să  fac  altfel!  Domnul
Florea! Nu ne spuneți dumneavoastră cum stă treaba? Nu noi ne-am gândit să!”

Florea Teofil: ”Din întâmplare sunt aici.”
 Popa Ramona: ”Din întâmplare!”
 Florea Teofil: ”La un moment dat s-a mărit numărul elevilor  de la step by
step. Și acolo elevii mănâncă în ture. Încep de la 11,30 și termină la 14,30 –
15,00.  Ca să mărim spațiul pentru elevii ăștia, ca să mănânce toți odată cum
trebuie la amiaz, s-a solicitat Primăriei să se găsească o soluție pentru o cantină
școlară.”
 Popa Ramona: ”Extindere cantină pe care o avem! Extindere! Nicidecum
construcție de cantină! Să facă extindere unde e sală de mese!”
 Paul  Voicu:  ”Doamnă!  Lăsați  consilierii  locali   care  știu  legea  215!
Juridic nu se putea face prin licitație extindere! De aceea s-a creat o parcelă
nouă  și s-a făcut licitație publică. Lăsați-o asta că dumneavoastră știți partea
dumneavoastră! Nu ne băgăm acolo!”
 Popa Ramona: ”Păi nu pot să o las din moment ce e cantină destinată
publicului! Ca să zicem așa!”
 Paul Voicu: ”Doamnă! Puteți să vorbiți încă 10 ore! Iertați-mă că spun
lucrul acesta! Încă odată vă repet un lucru!  Juridic și administrativ! Sunt lucruri
care sunt gata! Le-a mâncat lupul!”
 Popa Ramona: ”Perfect! Sunt gata! Dar vreau să fie acolo anexă!”
 Paul  Voicu:  ”A fost  licitație  publică!  Nu  puteți  să  o  anulați  decât  în
instanță! Puteți să vorbiți încă 200 de ore aici! Nici o problemă!”
 Popa  Ramona:  ”Vorbesc  300  de  ore  dacă  trebuie!  Dar  vreau  să  fie
specificat o anexă sau ce considerați dumneavoastră că e cantină școlară!”
 Paul Voicu: ”Vorbiți degeaba!”
 Popa Ramona: ”Nu vorbesc degeaba! Pentru că acolo e instituție școlară!
Va trebui și avizul IȘJ, și avizul ministerului, lucruri pe care domnul nu le are!
Deci, dacă e să mergem până acolo, o să mă duc până la minister atunci! Deci,
nu se  poate așa ceva! Este instituție școlară!  Perfect!  Sunt de acord! Este o
cantină! Cantină școlară! Vă rog să verificați acolo! Să își facă intrare separat!
Deci, nu prin incinta școlii!”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere.
Suntem la proiectul 24! Alte discuții? Nu sunt, supun la vot! Cine este pentru?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri
Vasile Crişan, Bumbu Nicolae, Bucur Dumitru, Bunea Ioan Iulian.”
 Marcel Jeler: „Nu a trecut proiectul. Sunt 13 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 28/2019
 26. Modificarea și completarea Hotărârii nr.363/2018 a Consiliului local 



 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 
 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Mihai Pripon: „Acest proiect vi-l propunem datorită unei adrese  care a
venit din partea Prefecturii, prin care ni se solicită completarea cu două articole
noi a acestei hotărâri  şi a celor care urmează. Acum, punctul meu de vedere
personal  cu  privire  la  acest  lucru  este  că  această  solicitare  a  Instituţiei
Prefectului este inutilă din două puncte de vedere. Mai întâi,  aceste aşa zise
contracte cadru există ca modele în procedurile de licru ale Primăriei încă de
când Primăria a obţinut prima acreditare ISO. Şi acum pentru noua certificare
ISO, în procedurile operaţionale sunt cuprinse toate aceste  modele de contract,
ceea ce ar fi inutilă o astfel de inserare în conţinutul hotărârii. În al doilea rând,
în ceea ce priveşte  inserarea în dispozitivul hotărârii a unui articol prin care să
fie împuternicit Primarul municipiului Alba-Iulia să semneze aceste contracte,
mi se pare inutilă, având în vedere dispoziţiile art. 62 din legea administraţiei
publice locale care prevede textual că primarul reprezintă unitatea administrativ
teritorială  în  relaţiile  cu  alte  autorităţi  publice,  cu  persoane  fizice,  juridice
române sau străine sau în faţa instanţelor de judecată. Însă, pentru a nu crea
discuţii şi pentru a nu bloca punerea în aplicare a acestor hotărâri care de altfel
au şi produs efecte, ne însuşim critica Prefecturii.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Haideţi  să nu ne dăm cu părerea  că sunt
băieţi inteligenţi acolo care ...”
 Mihai Pripon: „Şi eu sunt jurist de meserie şi e dreptul meu să îmi susţin
punctul de vedere.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Sunt de acord. Şi după ce dăm pe asta o să
vină cu o modificare să spună să scoatem  aceste două articole că sunt în plus.
Alte discuţii? Nu sunt. La vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru şi o abţinere
Vasile Crişan.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 29/2019

 
 27. Modificarea și completarea Hotărârii nr.364/2018 a Consiliului local 
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 



 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Mihai  Pripon:  „Acelaşi  lucru.  Aici  nu  ma  dat  curs  unei  părţi  din
solicitarea  Instituţiei  Prefectului,  în  sensul  că  ei  pretindeau  că  în  anexa  la
hotărârea  prin  care  s-a  aprobat  această  convenţie  nu  ar  fi  prevăzute  părţile
contractante. Dar cine se uită la hotărârea respectivă, în preambul scrie negru pe
alb: încheiat între municipiul Alba-Iulia, bla, bla, bla. Asta cred că e o scăpare a
lor. Mai au şi ei scăpări.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. La vot! Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru şi o abţinere
Vasile Crişan.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 30/2019
     

  28. Modificarea și completarea Hotărârii nr.365/2018 a Consiliului local 
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Mihai Pripon: „Acelaşi lucru.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. La vot! Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru şi o abţinere
Vasile Crişan.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 31/2019

 29. Modificarea și completarea Hotărârii nr.366/2018 a Consiliului local 
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Mihai Pripon: „Acelaşi lucru.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii? Nu sunt. La vot! Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru şi o abţinere



Vasile Crişan.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 32/2019

 30. Modificarea tarifului de întreținere a Cimitirului Municipal aprobat
prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și modificat prin HCL nr.313/2017

Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Mihai Pripon: „Aici, iniţial prin Hotărârea nr. 156 tariful a scăzut. Adică,
nu. A fost aprobat iniţial la 34 lei pe loc de veci pe an. Apoi prin Hotărârea nr.
313/2017 acesta tarif a scăzut  la 30 de lei. Azi, având în vedere faptul că la 1
ianuarie  salariul  minim   pe  economie  a  crescut,  au  crescut  şi  cheltuielile
operatorului astfel încât solicită majorarea acestui tarif.”
 Moldovan Angela: „Numai puţin! Acum doi ani de zile aşa a fost. 34 de
lei. Nu am înţeles de ce au scăzut la 30 de lei. Mi se pare că au eliminat ceva
servicii de a scăzut la 30. Acum au crescut la 36. Eu nu văd justificat pentru
mărirea  salariului  minim pe economie care  a fost  crescut  şi  anul trecut,  să
crească acum la 36 pentru fiecare mormânt.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „A crescut de două ori în ultima perioadă.”
 Paul Voicu: „1450 – 1900 – 2080.”
 Moldovan Angela: „Am înţeles! Dar domnul face şi servicii funerare! Şi
la morminte nu ştiu ce servicii face! Nu face absolut nimic la morminte!”
 Pleşa Gabriel: „Este vorba de inflaţie.”
 Moldovan Angela: „Problema este că nu se face nimic!”
 Vasile Crişan: „Solicită  modificare cu 6 lei. Eu o văd cu mult prea mult
pentru toate creşterile salariale! Faceţi un mic calcul la numărul mormintelor
care sunt şi vedeţi  ce sume rezultă! Eu zic că e mult prea mare 6 lei!”
 Moldovan Angela: „Corect! Fac un amendament pentru scădere! 33 de
lei! Să nu fie nici 30, nici 36!”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Avem un amendament. Vă rog să îl notaţi!”
 Pocol  Dorin:  „Eu am altă  întrebare.  6  lei  pe  an  pe  loc  e  chiar  aşa  o
tragedie raportat la servicii?”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 11 voturi pentru, 3 abţineri
Bumbu  Nicolae,  Bunea  Ioan  Iulian,  Popescu  Marius  Ciprian  şi  3  voturi
împotrivă Moldovan Angela, Vasile Crişan, Bucur Dumitru.”
 Marcel Jeler: „A trecut în forma iniţială.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 33/2019
   

 31.  Încheierea  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.11
  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Mihai Pripon: „Aici vânzarea se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 152.
Toate prevederile din hotărâre sunt luate. Am plagiat legea.”
 Raul  Sebastian  Tudoraşcu:  „Domnul  secretar!  De  câte  voturi  avem
nevoie?”
 Marcel Jeler: „Aici de două treimi.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este
pentru  aprobarea  proiectului  în  forma  în  care  a  fost  prezentat?  Împotrivă?
Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”
 Marcel Jeler: „A trecut în forma iniţială.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 34/2019
    
 32.  Încheierea  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.12
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 
 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 35/2019

       



 33.  Încheierea  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, et.3, ap.32

Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 36/2019

 34.  Încheierea  contractului  de  vânzare-cumpărare  a  unei  locuinţe
construite  din  fonduri  A.N.L.,  situate  administrativ  în  municipiul  Alba  Iulia,
str.Nazareth Illit, nr.1, bl.C, ap.1
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 37/2019
  
  35.  Vânzarea prin negociere directă a unui imobil  (teren) situat  în Alba
Iulia,str.Nada Florilor, nr.11K
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – şef Birou licitaţii, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Mihai  Pripon:  „Prin  2012  –  2013  a  fost  pus  la  dispoziţia  Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe  un teren proprietate privată a municipiului pentru ca



prin ANL, cu credit ipotecar doritorii să poată să îşi construiască  locuinţe în
regim de locuinţe înşiruite. Prin Hotărârea nr. 289/2013 completată ulterior prin
Hotărârea 349, Consiliul local a aprobat ca până la data terminării  construcţiei,
beneficiarii acestor locuinţe să poată  să cumpere aceste terenuri de la Primărie.
Completarea fiind în sensul că cei care nu pot sau nu doresc să cumpere, să
concesioneze acest teren de la noi. Prin Hotărârea nr. 289 s-a stabilit ca preţ de
vânzare a acestor locuinţe să fie undeva la 60 euro/mp. Având în vedere că din
2013  până  azi  a  trecut  ceva  vreme,  am  solicitat  efectuarea  unui  raport  de
evaluare astfel încât preţul de piaţă actual al  acestui teren este de 65 euro/mp cu
TVA inclus. Totodată, având în vedere faptul că  asupra acestui teren în cartea
funciară există instituit dreptul de folosinţă gratuită al Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţă până la terminarea construcţiei, am solicitat acordul acestora pentru
vânzare, acord pe care ni l-au dat cu condiţia păstrării acestei sarcini în CF.” 
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 38/2019
 
 36. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum)
situat în Alba Iulia, strada Dimitrie Anghel 
 Se dă cuvântul  domnului Pavel Nicolae – şef Serviciu public comunitar
pentru cadastru şi  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de hotărâre   precum și
raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Pavel Nicolae: „Este o stradă înfundată de 561 mp care pleacă din strada
Grigore Vieru. Propunem acceptarea donaţiei.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 39/2019  

  37.  Acceptarea  donației  făcute  municipiului  Alba  Iulia  a  unor  imobile
(drumuri) situate în Alba Iulia, strada Bucium, Corna, Negrileasa și Blandiana
  Se dă cuvântul  domnului Pavel Nicolae – şef Serviciu public comunitar
pentru cadastru şi  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de hotărâre   precum și
raportul de specialitate.



 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Pavel Nicolae: „Patru străzi care pleacă de la 360 mp până la 1040.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 40/2019

 38.  Propunerile  de  atribuire  în  proprietate  a  terenului  eferent  caselor
particulare 
  Se dă cuvântul  domnului Pavel Nicolae – şef Serviciu public comunitar
pentru cadastru şi  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de hotărâre   precum și
raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Pavel Nicolae: „Aici este un domn care cere terenul care este pe Statul
Român.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 41/2019

 39. Aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2019
       Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu  - director executiv – Direcţia de
Asistenţă Socială  -  care prezintă proiectul  de hotărâre  precum și  raportul de
specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Rodica Andronescu  - președinte comisie -
care  prezintă  raportul  de avizare din partea  Comisiei  Consiliului  Local  pentru
activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţie socială,  culte,  sport,
agrement, turism şi protecţia copilului.
  Rodica Andronescu: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Delia Cristescu: „Anual trebuie să intrăm în Consiliul local pentru a a proba
acest plan. Am trecut şi locaţiile unde se vor desfăşura aceste activităţi.”
 Vasile Crişan: „Dacă este şi respectat întru totul?”



 Delia Criastescu: „Da. Este respectat întru totul.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”
  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 42/2019

 40. Mandatarea Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, să semneze convențiile
de parteneriat/colaborare ce se vor încheia între Direcția de Asistență Socială
Alba Iulia și alte autorități, instituții publice/persoane juridice private 
  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu  - director executiv – Direcţia de
Asistenţă Socială  -  care prezintă proiectul de hotărâre  precum și 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." 
 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.”
 Delia Cristescu: „De când ne-am reorganizat, vă propune, să aprobaţi prin
această  hotărâre,  să  mandataţi  directorul  direcţiei  pentru  toate  acordurile  de
parteneriat, colaborare, să fie semnate, fără susţinere financiară, să fie semnate în
cadrul direcţiei.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 43/2019

 41. Modificarea și completarea HCL nr. 368/2005 cu privire la stabilirea
sancțiunilor  pentru  faptele  care  constituie  contravenții  în  domeniul  bunei
gospodăriri a municipiului Alba Iulia cu modificările și completările aduse prin
HCL nr. 406/2018 – proiectul este retras de pe ordinea de zi.
 
 42.  Aprobarea  propunerii  Consiliului  Local  al  Municipiului  Alba  Iulia



privind evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru anul 2018, ale
Secretarului Municipiului Alba Iulia     
  Se dă cuvântul doamnei Maria Molodeţ – inspector Birou resurse umane -
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.”
 Maria  Molodeţ:  „Se  propune  evaluarea  performanţelor  profesionale
individuale,  ale  Secretarului  Municipiului  Alba  Iulia,  pentru  activitatea
desfăşurată în anul 2018, conform  rapoartelor de evaluare ale comisiilor  de
specialitate. Ca urmare a rezultatului final, calificativul bine propus de comisiile
de specialitate.”
  Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 44/2019
  
  43. Modificarea și completarea HCL nr. 368/2005 cu privire la stabilirea
sancțiunilor  pentru  faptele  care  constituie  contravenții  în  domeniul  bunei
gospodăriri a municipiului Alba Iulia cu modificările și completările aduse prin
HCL nr. 406/2018
 Se  dă  cuvântul  doamnei  Silvia  Moldovan  –  director  executiv  Direcția
tehnică,  dezvoltare  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  şi  raportul  de
specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
  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."
 Silvia Moldovan: „Este un proiect pe care doreşte să îl deruleze Electrica la
solicitarea  noastră,  conform legii  energiei.  Este  vorba de  intervenţie,  extindere
reţele de alimentare cu energie electrică în cartierul Orizont cu o reţea de distribuţie
de lungime 9,7 km şi cu o valoare calculată de dânşii de 2704109,59 lei.”



 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Noi am citit proiectul. L-am primit şi pe mail.”
 Silvia Moldovan: „Vă rog să completaţi articolul 1. Aş vrea să se scrie în
continuare că valoarea se va actualiza în faza de elaborare a proiectului tehnic şi
contractarea lucrărilor.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii?  Nu sunt. Trecem la vot! Cine este
pentru  aprobare  cu  amendamentul  propus  de  doamna  Silvia  Moldovan?
Împotrivă? Abţineri?”

 „Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul a fost votat cu 17 voturi
pentru.”

 
S-a adoptat Hotărârea nr. 45/2019

          II. Diverse
 1. Raul Sebastian Tudoraşcu:  „Avem la diverse două adrese din partea
Instituției  Prefectului,  înregistrate  la  Primăria  municipiului  Alba-Iulia  sub
nr. 7622/25. 01. 2019 și nr. 7648/25. 01. 2019  prin care se solicită revocarea
Hotărârilor  nr. 391/2018 și nr. 390/2018 ale Consiliului local al municipiului Alba-
Iulia. Dacă cineva din sală vrea să spună ceva?”
 Dl. Dincă: „Da. Noi suntem de la Liceul Economic. Şi am văzut că există o
adresă  a Prefecturii prin care se solicită revocarea HCL nr. 390/2018 cu privire la
relocarea elevilor în spaţiile Liceului Tehnologic. Deocamdată noi ne desfăşurăm
încă activitatea la  Liceul  Economic.  Am făcut câteva poze ca să  vedeţi  în ce
condiţii. Vă rog frumos dacă vreţi să le daţi din mână în mână. Problema este că s-
a semnat şi ordinul de execuţie  a lucrărilor cu data de 14 sau 15 ianuarie. Am
primit şi noi adresa. S-a semnat cu parţial să zicem predarea imobilului. Pentru că
nu putem să predăm imobilul Colegiului Economic constructorului deoarece încă
desfăşurăm activitatea acolo şi nu avem clasele relocate. În acest sens, prin proces
verbal am predat doar spaţiile exterioare pentru lucrări la garduri pe latura de nord,
la faţada clădirii şi la demisolul clădirii, neputând să predăm şi  spaţiile interioare
la solicitarea constructorului. În baza adresei trimise de către Prefectură, ne aflăm
să nu zic în aceeaşi situaţie, dar într-o situaţie mult mai rea. Se solicită revocarea.”
 Raul  Sebastian  Tudoraşcu:  „Mă  scuzaţi!  Prefectura  v-a  trimis-o
dumneavoastră?”
 Domnul Dincă: „Nu ne-a trimis-o nouă. O aveţi dumneavoastră.”
 Pocol Dorin: „Ce motivează? De ce?”
 Domnul Dincă: „Cred că o aveţi şi dumneavoastră.”
 Marcel Jeler: „Instituţia Prefectului a trimis plângere prealabilă la Hotărârea
nr. 390 şi 391, aia, una cu darea în administrare  către aşa şi cealaltă cu retragerea
dreptului de administrare a şcolii, a Liceului Dionisie Pop Marţian, pe motiv că
proiectele  au fost schimbate în urma deliberării dumneavoastră, prin faptul că
acolo se făcea în proiect vorbire despre sala Şcolii Generale, etajul 1, 2, 3 la Şcoala
Generală Nr. 9 Şi hotărârile au ieşit conform discuţiilor avute aici pentru etajul 1,
2, 3 din Liceul Dorin Pavel.”



 Sandu Cornel Stelian: „Şi ei zic că e fundamental diferenţă şi atunci ar fi
trebuit să se reîntoarcă în comisii să se discute iar de la început. Zice Prefectura.”
 Doamna  din  public:  „Nouă  ni  s-a  zis  altceva.  Nu  vă  supăraţi.  De  la
Prefectură ni s-a spus că Primăria nu a depus un anumit raport al comisiei de
specialitate şi din cauza asta ni se refuză această chestiune. Chiar domnul Prefect
ne-a spus aşa ceva. Pot confirma părinţii. Din cauza asta, nu din cauza faptului că
se  mută  de  la  Generală  9.  Nu e  aşa?  Nouă ni  s-a  spus  că  Primăria  a  greşit.
Rezolvaţi acolo!”
 Marcel Jeler: „Noi nu suntem contra!”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Îmi cer scuze! Eu ştiu cu e asta să nu fi contra şi
să faci tot ce înseamnă să fi contra! Aşa şi eu vă pot spune! Sunt de acord cu
dumneavoastră şi revocăm hotărârea!”
 Pleşa Gabriel: „Nu sunt împotrivă dar nu ne dă viza de legalitate!”
 Domnul din public: „Încă ceva vreau să întreb. De ce s-a făcut chestia asta
de evacuare numai după atâta timp?”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „De ce nu îi întrebaţi?”
 Domnul din public: „Ne-au trimis aici.”
 Doamna din public: „Ei ne-au spus că Primăria e de vină! Din cauza asta am
venit! Că dacă se rezolva la Prefectură, nu mai veneam!”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Noi putem să menţinem hotărârea!”
 Marcel Jeler: „Asta e şi propunerea noastră!”
 Domnul din public: „Nu se poate face şcoală în şantier!”
 Doamna din public: „Să mergeţi să vedeţi!”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Suntem într-o eroare totală aici. Vă propunem
menţinerea hotărârilor nr. 390 şi 391. Cine ste pentru?”
 Pocol Dorin: „Stai numai un pic! Avem aici nişte avocaţi!”
 Popescu Antoniu Emil: „Dacă o atacă în contencios, se suspendă de drept. Şi
cu ce îi ajutăm?”
 Sandu Cornel Stelian: „Şi dacă o revocăm, îi ajutăm?”
 Marcel Jeler: „Nu avem certitudinea că nu o atacă oricum şi aşa!”
 Doamna din public: „Ne-a spus că nu o atacă!”
 Pleşa Gabriel: „Vi s-a spus de la Prefectură că e vina noastră?”
 Doamna din public: „Da.”
 Pleşa Gabriel: „Uitaţi ce! Sunt o majoritate de consilieri care vor să voteze
menţinerea hotărârilor. Există riscul de a ne ataca în contencios. Prin acest vot
arătăm părinţilor şi profesorilor de acolo că noi ne dorim să respectăm ceea ce am
hotărât. Deci, atunci nu cred, întorcându-vă la Prefectură că o să mai vină cineva
sau să mai aibă curajul acest lucru. Şi eu cred în consecinţă că dacă vom vota şi va
ieşi menţinerea, chiar dacă ei vor face demersul de atac în contencios, eu cred că
noi ne-am făcut datoria.”
 Sandu  Cornel  Stelian:  „În  principal  susţinerea  noastră  cu  privire  la
nelegalitatea hotărârilor are ca obiect modalitatea în care s-a  procedat după ce
proiectul, atât în comisie cât şi în plen  a fost modificat prin amendamentul adus.



Discutăm aici  de  existenţa  unui  amendament  care  a  adus  schimbări  de  fond
proiectului supus dezbaterii Consiliului local, în speţă schimbarea clădirii căreia i-a
fost retras dreptul de administrare  din clădirea Şcolii Generale Nr. 9 în clădirea
Liceului Dorin Pavel.”
 Doamna din public: „Domnul Cazacu a spus cu totul altceva!”
 Sandu Cornel Stelian: „Păi, eu vă arăt hârtia!”
 Doamna din public: „Aşa ne-au spus dânşii!”
 Dl. Chirilă Sorin: „Vă rog să îmi daţi voie! Am fost şi eu că m-au invitat
dânşii. Că noi altfel numai am solicitat prezenţa părinţilor. I-am prezentat actul
Prefectului şi le-am spus să facă ce vor dânşii. Dânşii m-au rugat să îi însoţesc la
Prefect şi să îi însoţesc aici. De fapt, Prefectura prin această hârtie, i-am spus şi
domnului Prefect, face o gravă eroare. Spune că în cadrul şedinţei, prin aplicarea
art.  27 din OG 35/2002, articol  care spune.  Precizez:  preşedintele de comisie,
atunci când se schimbă, se aduce un amendament care schimbă fundamental, poate
să dea mai departe. Dânşii vin aici şi spun aşa. Zice: într-o astfel de situaţie se
impune, după ce s-a constatat în plenul şedinţei existenţa amendamentului despre
care am făcut vorbine am zis să se dea eficienţă prevederilor art. 27. A da eficienţă
prevederilor art. 27 înseamnă a da posibilitatea preşedintelui de şedinţă să decidă
dacă mai întoarce sau nu mai întoarce respectivul amendament spre comisie. Pe
cale de consecinţă ... Iar ceea ce mi se pare, şi i-am spus şi domnului Prefect, ceea
ce mi se pare extrem de grav este faptul că juriştii Prefecturii confundă „poate să”
cu  „trebuie  să”.  Aici  este  singura  diferenţă  dintre  democraţie  şi  dictatură.  În
democraţie „poţi să”, în dictatură „trebuie să”. Atnţie! Dacă nu era acest articol 27
în ordonanţă, în mod normal trebuia să îl întoarceţi să îşi ia parcursul. În clipa în
care s-a băgat acest amendament, acest articol s-a băgat tocmai pentru a se crea
această premisă, că în cazul în care există aşa cum a fost atunci şi dumneavoastră
aţi  constatat  necesitatea de celeritate a hotărârii,  să nu se mai întoarcă să mai
dureze o lunăCi chiar dacă se spune că raportul nu a fost , că asta acuză aici printre
toate cifrele astea că raportul nu ar fi fost suficient de complet. I-am spus că orice
act juridic  în România care este incomplet are posibilităţi de acoperire. Iar în
cadrul şedinţei de atunci, dacă vă aduceţi aminte, din partea direcţiei, tehnic li s-a
dat un raport care completa raportul şi pe care aparatul Primăriei şi l-a asumat. Nu
l-a contestat. În al doilea rând şi cel mai important, nu numai membrii comisiei de
urbanism ci  membrii  tuturor  comisiilor   s-au  deplasat  şi  au  confirmat.  Deci,
membrii din toate. Nu toţi. Că nu a fost nici autobuz, nici tren să îi ducă pe toţi!
Din toate comisiile au fost! Şi toţi au constata că acolo nu sunt calificate acele săli
pentru a putea fi folosite ca săli să bagi 28 de elevi!  Nu există calificarea acelui
spaţiu! Asta a fost discuţia şi la Prefectură!”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Vă mulţumesc!”
 Dl. Chirilă: „Şi eu vă mulţumesc! Mi-am făcut datoria!”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Domnul Chirilă! Eu am venit şi am spus ceva ca
preşedinte  de  şedinţă!  Păstrarea  Hotărârilor  nr.  390  şi  391.  Adică,  noi  dacă
susţinem în continuare că ceea ce am votat e ok sau nu şi mergem  să ne batem cu



oamenii aceştia!”
 Dl. Chirilă: „Ceea ce noi vă rugăm cu tot respectul este că în perioada asta
până se termină vacanţa, aparatul Prefecturii să ia toate măsurile să se poată face
mişcarea de copii! Sunt copii de a 12-a! Vine bacalaureatul! Nu ne apucăm să ne
mutăm după vacanţă! Iarăşi să ne apucăm să ne tot mutăm! Asta avem rugămintea!
Copiii au fost extraordinari! Constructorii, avem tot respectul pentru ei, au depus
toate diligenţele să nu se întâmple nimic! Dar doamne fereşte de ceva!”
 Pleşa Gabriel: „Săptămâna trecută s-a făcut o somaţie prealabilă prin avocaţi
prin care atragem atenţia că trebuie să pună spaţiul la dispoziţie conform hotărârii.
Am primit răspuns că ea nu are viza de legalitate a Prefecturii. În momentul acesta
în  acest  impas  suntem.  Noi  ne  menţinem  hotărârea.  Prefectura  v-a  spus
dumneavoastră că nu o atacă. Vom vedea dacă vor ataca în contencios sau nu. Iar
dacă nu, atunci sigur direcţiunea şi consiliul de administraţie a Colegiului Dionisie
Pop Marţian  va trebuie să elibereze clădirea, să facă schimbul de clădiri. Deci,
cam în situaţia asta suntem, ca să ştie toată lumea.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Prefectura are termen şase luni de zile ca să dea
viza de legalitate. Dacă noi retragem acum proiectul, cum susţin unii colegi şi
facem o şedinţă extraordinară peste două zile şi mai dăm drumul, Prefectura  poate
să stea să nu dea viza de legalitate până la sfârşitul anului şcolar. Şi o să fie o
situaţie mult mai nasoală.”
 Dl. Dincă: „Prblema e că elevii trebuie mutaţi pentru că constructorul nu
mai poate lucra afară datorită timpului şi nu mai are ce să facă afară. Şi trebuie să
intre pe lucrări înăuntru că îi vin electricienii  ca să tragă firele să poată avansa cu
lucrările. Asta înseamnă că sălile de clasă  să fie libere. Ori noi nu avem cum să
eliberăm sălile, că nu avem ce face cu elevii. Iar în ultimele rânduri ale adresei
Prefecturii  zice  să  hotărâţi  asupra  deciziei  privind revocarea,  altfel  o  atacă  în
contencios.”
 Sandu Cornel Stelian: „Dacă o revocăm nu mai este valabilă. Nu vă puteţi
muta.”
 Pleşa Gabriel: „Eu aş propune să ne menţinem hotărârea.”
 Popescu Antoniu Emil:  „Şi  eu am aceeaşi  părere ca şi  domnul Pleşa în
definitiv. Ceea ce urmărim este să grăbim rezolvarea situaţiei. În momentul în care
am revoca hotărârea s-ar reface toată procedura, toată lumea ar fi blocată. S-ar
întârzia extrem de mult realizarea acestei lucrări. Teoretic putem să ajungem în
aceeaşi situaţie. În momentul de faţă suntem, impropriu zis, la mâna Prefecturii.
Dacă Prefectura va dispune, va ataca în contencios administrativ hotărârea pe care
noi am adoptat-o  şi pe care ne-o menţinem azi, se va suspenda de drept. Noi nu
facem decât, prin menţinearea hotărârii  să încercăm cu tot ce ne stă în putinţă să
vă ajutăm pe dumneavoastră. După aceea este exclusiv la latitudinea Prefecturii
dacă înţelege sau nu înţelege lucrul acesta. Nu întâmplător se face referire în adresă
la preşedintele de şedinţă. Am fost preşedinte de şedinţă în acea şedinţă. Mi-am dat
seama de urgenţa, de celeritatea rezolvării acestei probleme. A fost la un moment
dat o discuţie să amânăm proiectul pentru altă dată. Am suspendat şedinţa. În acel



moment într-adevăr, cum spuneţi dumneavoastră, membrii tuturor comisiilor s-au
deplasat la şcoală, au observat condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea elevii şi
am acţionat în consecinţă respectând  întru totul litera şi spiritul legii. Şi am dat
hotărârea care, din punctul meu de vedere este în primul rând morală şi după aceea
legală.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii dacă mai sunt? Dacă nu sunt, supun la
vot menţinerea hotărârii. Cine este pentru menţinere? Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supusă la vot, propunerea de menţinere a hotărârii a fost votată cu  16
voturi pentru menținere și o abținere Bumbu Nicolae.”
 

2. Raul Sebastian Tudoraşcu: „Următoarea solicitare cu nr. 4874/17. 01.
2019 la diverse  este Alba-Iulia Infrastructura. Pentru că tot spunea cineva că nu se
scrie corect în Primărie. Aici Alba Iulia ”Infrastrctura” ne spune că la dezbaterea
publică, intenţia Primăriei de a demara elaborări ... Nu ştiu dacă aţi citit cineva.”
 Marcel  Jeler:  „Da.  Am  citit.  Doar  că  în  concluzie  să  se  oprească
schimbarea  destinaţiei  spaţiilor  verzi  pentru  punerea  în  aplicare  a  acestor
planuri de mobilitate şi strategia integrată de dezvoltare urbană că se afectează
spaţiul verde.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „În strategia integrată zice ceva, nu ştiu ce,
proiectul pentru amenajare. Preşedinte Aiba Iulia. Dacă e să vezi greşelile, nici
o problemă!”
 
 3.  Raul  Sebastian  Tudoraşcu:  „În  atenţia  domnului  secretar  Marcel
Jeler. Adresa din partea Prefecturii înregistrată sub nr. 5428/18. 01. 2019.”
 Marcel Jeler: „E cu transportul.”
 Georgeta Rânghet: „S-a primit acţiunea Instituţiei Prefectului. Hotărârea
nr. 343 este suspendată de drept. Şi s-a solicitat să prezentăm Consiliului local
că această hotărâre este suspendată. Şi noi vă propunem, dacă sunteţi de acord
să se facă menţiunea în întâmpinarea depusă de către avocată, noi considerăm
neîntemeiată acţiunea Instituţiei Prefectului şi ne menţinem hotărârea.”
 Pleşa Gabriel: „Ei o atacă?”
 Georgeta Rânghet: „Deja e primită acţiunea.”
 Paul Voicu: „Este termen.”
 Marcel Jeler: „Şi e înştiinţarea dumneavoastră.”
 Raul  Sebastian  Tudoraşcu:  „Numai  o  secundă.  Era  ideea  dacă  ne
menţinem sau nu.”
 Georgeta Rânghet: „Păi nu mai putem. E suspendată.”

 4. Raul Sebastian Tudoraşcu: „Raport de informare nr. 6090/2019  cu
privire  la Instituţia Prefectului.”
 Mihai  Pripon:  „Aici  Instituţia  Prefectului  prin  adresa  nr.  4541/16.  01.



2019  a  adus  o  serie  de  critici  Hotărârii  nr.  348  prin  care  s-a  aprobat
regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor cu plată orară şi cere din
motivele  invocate  de  dânşii  în  adresa  respectivă,  se  cere  revocarea  acestei
hotărâri. Eu v-am făcut un raport de informare prin care vă demonstrăm  că
toate aceste critici aduse de Instituţia Prefectului  nu sunt de natură să afecteze
legalitatea  acestei  hotărâri  şi  prin  urmare  vă  propunem să  fiţi  de  acord  cu
menţinerea acesteia şi vedem mai departe ce va mai fi.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii dacă mai sunt? Dacă nu sunt, supun la
vot menţinerea hotărârii. Cine este pentru menţinere? Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supusă la vot, propunerea de menţinere a hotărârii a fost votată cu  13
voturi pentru și 4 abțineri Popescu Marius Ciprian, Vasile Crișan, Bucur Dumitru,
Bumbu Nicolae”

 5. Raul Sebastian Tudorașcu: ”Următorul punct la diverse este Raportul
nr.  6374/22.  01.  2019  privind  serviciile  și  activitatea  de  asistență  medicală
comunitară și a mediatorului sanitar pe semestrul II 2018.”

6. Raul Sebastian Tudorașcu: ”Aveți și Raportul nr. 1858/2019 privind
activitatea  asistenților  personali  angajați  ai  persoanelor  cu  handicap  grav,
desfășurată în semestrul II al anului 2018.”

 7.  Raul  Sebastian  Tudorașcu: ”Plângere  prealabilă  Ispas  Pascaru  Pag
Mihaela Lucia  prin cabinet individual de avocat înregistrată la Primăria Alba-Iulia
sub nr. 6912/23. 01. 2019 solicită revocarea  în parte Hotărârea nr. 348/2018  cu
parcările publice  cu plată.”  

8. Raul Sebastian Tudorașcu:  ”Mai avem o adresă cu nr. 7304/25. 01.
2019  din  partea  Prefecturii  care  solicită  revocarea  Hotărârii  nr.  384/2018  cu
contribuția transport Aida TL.”
 Marcel Jeler: „Aia am discutat-o la proiect.”
 Georgeta Rânghet: „Trebuie votată dacă ne menţinem sau nu.”
 Paul Voicu: „Trebuie să hotărâm dacă ne menţinem sau nu hotărârea.”
 Marcel Jeler: „Am votat!”
 Georgeta Rânghet: „Nu am votat!”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Discuţii dacă mai sunt? Dacă nu sunt, supun la
vot menţinerea hotărârii. Cine este pentru menţinere? Împotrivă? Abţineri?”
 „Fiind supusă la vot, propunerea de menţinere a hotărârii a fost votată cu  16
voturi pentru și o abținere Vasile Crișan.”

9. Raul Sebastian Tudorașcu: ”Ultimul punct la diverse este raportul de
activitate al doamnei consilier Angela Moldovan.”

III  Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia



pentru luna februarie 2019.
Marcel Jeler: „Propun ca data şedinţei  Consiliului local al municipiului

Alba Iulia pentru luna februarie  să fie 26 februarie 2019.”
Raul Sebastian Tudoraşcu: „Supun la vot această propunere.  Cine este

pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, propunerea a fost votată cu 17 voturi pentru.”

 Raul Sebastian Tudoraşcu: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt,
declar ședința de astăzi închisă.”

Alba Iulia, 29 ianuarie 2019

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       SECRETAR
                        Consilier                                             Marcel Jeler
                 Raul Sebastian Tudoraşcu


