
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

     PROCES VERBAL 

 

 

 Încheiat azi 29 mai  2018, în cadrul  şedinţei  extraordinare   a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

  Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1646/2018  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

  Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

  Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 17 consilieri.      

Lipsesc domnii consilieri Medrea Bogdan, Raul Sebastian Tudorașcu, Rodica 

Andronescu, Mircea Trifu.  Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.  

  Dau cuvântul domnului președinte  Hașa Cătălin.” 

 Hașa Cătălin: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la 

lucrările şedinţei noastre  participă: doamna Silvia Moldovan – director tehnic,  

doamna Petcu Mihaela – consilier Serviciul administrație publică locală, juridic, 

contencios  precum şi presa." 

 Ignat Alin: "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  17  voturi pentru." 

 Hașa Cătălin: "Pe ordinea de zi avem  2  proiecte  de hotărâri.” 

  Silvia Moldovan : ”Aș vrea să inversăm un pic ordinea  de zi pentru că 

unul dintre obiectivele care este cuprins în lista de obiective care urmează să fie 

finanțate este încă neaprobat și cel care privește  platformele subterane pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor urbane  să fie primul proiect al ordinii de zi.” 

  Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificarea propusă de doamna 

Silvia Moldovan. Cine este pentru?” 

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

 

  Hașa Cătălin:  ”Și acum, vă prezint următorul 

 

     PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

  I. Proiect de hotărâre privind: 

  1. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF pentru 

obiectivul:  ”Construire platforme subterane pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor urbane, municipiul Alba Iulia” 

  2.  Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 294/2017 a Consiliului local 

cu privire la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune de 



 

 

obligatiuni municipale  pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes 

public local 

   

 

           Iniţiator 

           Primar  

                  Mircea Hava  

 

 Art.2 Dispoziţia se comunică :  

  - Primarului municipiului Alba Iulia 

  - Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba  

  - Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios 

  - Afisaj 

 

 

 1. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF pentru obiectivul:  

”Construire platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane, 

municipiul Alba Iulia” 

  Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan  care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

    Silvia Moldovan: ”Proiectul așa cum a fost fundamentat și conceput  ar 

trebui să cuprindă 234 de amplasamente, până la această oră identificându-se și 

putând fi definite și având să spunem condiții pe fiecare să se poată calcula 

costurile de investiție, s-au identificat 128. Dumneavoastră aveți în material 124. 

Operatorul  de la Oradea ne-a trimis  documentația pe mail. S-au mai 

reglementat încă 4 amplasamente cu operatorul de energie electrică. Avem foarte 

multe cabluri îngropate unele, uneori conducte de apă, alteori conducte de gaz 

pe aceste amplasamente. Și tot mereu colaborează proiectantul cu acești 

operatori să vadă cum le pot reloca și devia  ca să poată rezolva aceste 

probleme. Și atunci am zis că această fază  sau această aprobare să se dea pentru 

prima etapă de execuție a acestui proiect. Și atunci vreau ca în titlu să se noteze 

construire platforme subterane  pentru colectarea selectivă a deșeurilorurbane 

etapa I, municipiul Alba-Iulia. Și că valoarea este de fapt ceea ce v-am dat în 

materialele de vineri. Este 12 611 484,21 lei aferentă a 128 platforme în loc de 

124, cât ați avut fundamentate în materialele pe care dumneavoastră le-ați 

primit.     În euro 2 727 220,16.” 

   Clepan Dimitrie: ”O întrebare. E faza SF sau Dali? Că în proiect e Dali.” 

   Silvia Moldovan: ”SF.” 

   Vasile Crișan: ”E diferență mare.”   

   Silvia Moldovan: ”E o greșeală. Da. Aici este o greșeală. Vă rog frumos. 

Ați observat bine. Mulțumesc frumos. Este o construcție nouă. Deci, sunt 

capacități noi. Nu poate fi vorba de o documentație de intervenție asupra unei 

construcții. Este o documentație faza SF. Deci, o să introducem acolo etapa I ca 



 

 

să se înțeleagă.” 

   Hașa Cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 217/2018 

 

 

  2.  Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 294/2017 a Consiliului local 

cu privire la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune de 

obligatiuni municipale  pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes 

public local 

  Silvia Moldovan: ”Suntem în faza în care consultantul nostru financiar a 

trebuit să facă demersurile la Ministerul Finanțelor pentru a accesa aceste 

fonduri. Și în ideea aceasta are nevoie de documentație care să susțină 

oportunitatea investițiilor și actele de aprobare ale acestora. Pentru că unele din 

obiective la care noi ne-am gândit anul trecut  că ar putea să intre pe această 

sursă nu au ajuns să fie aprobate din diverse motive, unele sunt încă în lucru, 

altele sunt în faza în care mai trebuiesc avizate, am fost nevoiți ca la unele 

obiective să fie scoase și să introducem altele care efectiv au fost aprobate. De 

pe lista veche a trebuit să scoatem corpurile de pe Palatul Principiilor pentru că 

au o valoare care depășește limita de aprobare, competența de aprobare a 

Consiliului local. Și pentru asta avem de făcut mult mai multe demersuri, 

inclusiv o aprobare la Inspecția Generală în Construcții, unde ne cere să avem și 

finanțare  și lucrurile sunt tot așa confuze și nu știm cum vom reuși. Oricum, 

rămân acoperișurile  și din acest obiectiv ... Am mai scos reabilitarea stadionului 

municipal Victoria pentru că nici acolo încă nu esteo documentație finalizată. 

Am mai scos ansamblu urban cu spații  social-culturale și locuințe  din cartierul 

Gheorghe Șincai. Acum suntem în faza de a alege proiectantul acolo. Vrem să 

facem PUZ în spate și alte etape preliminare De aceea s-a întârziat cu acest 

proiect. O să vorbesc despre ce am pus în plus imediat. Și cam atât. Astea le-am 

scos. Și am prins creșterea eficienței energetice  la clădirile rezidențiale care 

sunt aprobate și sunt și depuse în analiză. Au trecut pe faza de identificare a 

eligibilității. Sunt în verificare tehnică la ADR. Avem nevoie de banii  pe care 

după normativ  trebuie să îi susținem noi. Și apoi, în timp ce recuperăm de la 

locatari parte  din ei avem trecut aici și reabilitarea și extinderea Colegiului 

Economic Dionisie Pop Marțian cu o valoare de 3 milioane lei. Adică, este 

vorba de valoarea care depășește valoarea aprobată prin PNDL și care ar trebui 

să o susținem noi. 

 Mai avem Școala Gimnazială Liviu Rebreanu cu 650 mii. Tot așa 

diferența dintre valoarea PNDL-ului și documentație. S-ar putea ca după 

licitație să fie alte valori. Dar deocamdată trebuie să ne raportăm la indicatori. 

Am mai nominalizat și modernizarea și repararea capitală a drumului DJ 107A. 



 

 

Este vorba de strada Brândușei, din Lalelelor până la intrarea în Pâclișa, pe care 

va trebui să o facem tot așa pe tronsoane. Dar am nominalizat tot așa diferența 

dintre valoarea rezultată din documentație și suma care ni se alocă prin PNDL. 

Patru milioane 200. Scuzați-mă! 5 milioane. Și mai avem o stradă care tocmai  

ce a fost aprobată luna trecută la o ședință ordinară, strada Carpenului. Tot în 

Pâclișa dar porțiunea care intră în sat și iasă către Vurpăr în care un tronson vă 

spuneam că trebuie să îl facem anul acesta în corelare cu cotele și cu sistemele 

și cu tot ceea ce realizează Consiliul Județean până la limita intravilanului.” 

    Pocol Dorin: ”Școala Gimnazială Avram Iancu nu? Sala de sport?” 

  Silvia Moldovan: ”Sala de sport Avram Iancu nu avem proiectul. Acum se 

lucrează la faza PUZ.” 

 Pleșa Gabriel: ”Doamna Silvia! La Pâclișa care e lungimea?” 

  Silvia Moldovan: ”Nu e mare. Primul tronson este de 180 – 190 metri 

plus podul. Tronsonul care este nemodernizat deloc. E din pământ acum. E 

1km700 tot.” 

   Hașa cătălin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 218/2018 

   

  Hașa Cătălin: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar ședința 

de astăzi închisă.”  

 

    Alba Iulia, 29 mai  2018 

  

 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      SECRETAR 

                       Consilier                                            Marcel Jeler 


