ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 30 august 2019, în cadrul şedinţei ordinară publică a
Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 862/2019 a Primarului
municipiului Alba-Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 24 august
2019.
Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”
Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri.
Lipsește doamna consilier Rodica Andronescu și domnul consilier Popescu
Antoniu Emil. Înainte de a da cuvântul domnului președinte, supun la vot
procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă aveți discuții pe marginea lui?”
Lazăr Bogdan: ”Bună ziua. Am fost acum câteva luni aici! Mare scandal
cu blocul ANL! Ați zis că în prima ședință găsim o soluție, că verificăm ce s-a
făcut acolo! Ați ascuns-o sub preș! Nimeni nu a mai zis nimic! Oamenii ăia
încă sunt terorizați! Știm bine de cine e vorba! Noroc că nu mai vine pe aici prin
mijloc să ne dea ordine și să ne pună poză cu ăla! Puteți să îmi spuneți și mie
când apare pe ordinea de zi? O situație ... ce a făcut omul ăla acolo, cum a pus
camere, le-a dat jos, nu le-a dat jos? Ce se întâmplă cu el? Prelungim, nu
prelungim? Îl scoatem afară? Îi ajutăm pe oamenii, nu îi ajutăm pe oamenii ăia?
Ținem pe domnul în brațe sau nu ținem pe domnul în brațe? Că văd că toată
lumea a uitat complet de ea!”
Sandu Cornel Stelian: ”Deci, asta era referitor la procesul verbal al
ședinței anterioare?”
Lazăr Bogdan: ”Da! O contestație! E a treia lună la rând în care nu avem
pe ordinea de zi absolut nimic față de blocul ANL și toată situația de acolo!”
Vasile Crișan: ”S-a scris în procesul verbal!”
Lazăr Bogdan: ”Țineți minte! Ați fost toți în ședință! Ați zis în prima
ședință! A fost extraordinară! Am ales minunata conducere a Primăriei! Bun!
Am înțeles! Nu atunci! Au mai trecut încă două ședințe!”
Pleșa Gabriel: ”Domnule președinte! Deci, în primul rând ... cu toată
politețea! Putem discuta calm, fără ridicare de ton! E mult mai important să fim
constructivi! Vreau să vă spun că nimeni nu a ascuns nimic sub preș! Știți foarte
bine! Situația acolo trebuia tratată cu înțelepciune! Și sunt probleme! Știm asta!
Am identificat problemele! Există un raport la ora asta făcut de compartimentul
de specialitate al domeniului public, care a ajuns la conducerea Primăriei. Noi
am luat la cunoștință de acel raport și vom veni în următoarea ședință de
consiliu. Da. Știm că ... De ce? Pentru că există și nu e un secret și o cerere de
cumpărare a unui apartament, a unei garsoniere. Ce se întâmplă? Noi am vrut

și veneam cu proiectul și dumneavoastră votați în cunoștință. Dar s-au schimbat
puțin tarifele. Evaluarea acestor garsoniere, de fapt sunt cinci cereri, s-a
schimbat și nu am putut să intrăm în ședința de azi și nici de data trecută și cu
acest proiect. Deci, vom discuta cele două. Sesizările cetățenilor, ceea ce s-a
întâmplat până atunci, persoana în cauză de care spuneați și dumneavoastră și
cererea de cumpărare. Da? Ei! Acesta este motivul. Nu ascundem nimic sub
preș. Pentru că, oricum noi trebuie să ieșim și să rezolvăm odată situația de
acolo. Mulțumesc!”
Lazăr Bogdan: ”Să sperăm!”
Pocol Dorin: ”Haideți să reluăm!”
Marcel Jeler: ”Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri
Mircea Trifu.”
Marcel Jeler: ”Dau cuvântul domnului președinte ales.”
Sandu Cornel Stelian: ”Bună ziua. Domnilor consilieri, doresc să precizez
faptul că, la lucrările şedinţei noastre participă: dl. Robert Roman – consilier
Cabinet Primar, dl. Sasu Ioan – șef Serviciu voluntar pentru situații de urgență,
d-na Maria Molodeț – inspector Birou resurse – umane, d-na Marilena Bayka –
inspector Compartiment relații cu asociațiile de proprietari, d-na Ani Metea –
șef Serviciu investiții, dl. Vasile Bereș – inspector Serviciul administrare piețe,
târguri și gestionarea câinilor fără stăpân, dl. Alexandru Romanițan – șef
Serviciul urbanism, d-na Mihaela Petcu – consilier Serviciul administrație
publică locală, dl. Onișor Florin – director Club Sportiv Municipal Unirea Alba
Iulia, doamnei Andreea Groza – consilier manager proiect, dl. Boc Valentin –
expert local, dl. Mihai Pripon – șef Birou licitații, contracte, dl. Pavel Nicolae șef Serviciu public comunitar pentru cadastru şi agricultură, d-na Andreea
Giurgiu – inspector Centru European de Tineret Euro 26 și Învățământ, d-na
Delia Cristescu – director executiv Direcția de Asistență Socială, precum şi
presa."
Sandu Cornel Stelian: "Supun aprobării modalitatea de vot pe care o vom
avea pentru această şedinţă. Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de
mână. Cine este pentru?"
"Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru."
Sandu Cornel Stelian: ”Avem 32 de proiecte pe ordinea de zi și patru
puncte la diverse.”
Mircea Trifu: ”Am o sugestie, o rugăminte la dumneavoastră. Ținând cont
de faptul că pentru două puncte de la diverse sunt prezenți aici în primul rând
mai mulți oameni de la o asociație de pensionari. Adică, au o vârstă înaintată
și nu își pot permite să stea trei ore aici. Aș avea rugămintea ca cele două
puncte, respectiv chestiunea de la diverse cu canalul colector de la Micești,
pentru care iarăși sunt câteva persoane de pe mai multe străzi din Micești,
reprezentanți ai cetățenilor de acolo cât și chestiunea celor de la Asociația

Pensionarilor să o discutăm la începutul ședinței.”
Sandu Cornel Stelian: ”Păi, atunci le discutăm pe toate de la diverse!”
Mircea Trifu: ”Cum doriți! Domnule președinte! Propunerea mea este
doar cele două.”
Domuța Iulius Viorel: ”Nu poți așa! Ori, ori!”
Sandu Cornel Stelian: ”Eu vroiam să supunem la vot ordinea de zi. 32 de
proiecte ale ordinii de zi plus patru puncte la diverse.”
Paul Voicu: ” Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi. Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”
Paul Voicu: ”Și acum vă prezint următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de
funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia,
organigramei Serviciului public ”Serviciul comunitar pentru cadastru și
agricultură”, organigramei Serviciului public de asistență medicală,
organigramei Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor,
organigramei Serviciului voluntar pentru situații de urgență și a organigramei
Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local”, din subordinea
Consiliului local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 septembrie
2019
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisiei nr.V
pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul,
probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și
funcționare a comisiei pentru suținerea și promovarea culturii scrise
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. IV Comisia pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport,
agrement, turism şi protecţia copilului și comisiei nr V Comisia pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme
ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti
3. Proiect de hotărâre privind deplasarea delegației Municipiului Alba
Iulia în orașul Fontainebleu din Franța, în perioada 13-15 septembrie 2019
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze

economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ
4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisia nr. V
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de
organizare și funcționare al Serviciului social de zi cantina de ajutor social Alba
Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.V Comisia pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme
ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti și comisiei nr. IV Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ,
cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia
copilului
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și
funcționare și a statului de funcții al Serviciului de îngrijire la domiciliudin
cadrul proiectului ”LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILU
ALBA IULIA”
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. IV Comisia pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport,
agrement, turism şi protecţia copilului și comisiei nr.V pentru administraţie
publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului
pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al
municipiului Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisia nr. V
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de
învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba
Iulia pentru anul școlar 2019 - 2020

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. nr. IV Comisia pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport,
agrement, turism şi protecţia copilului
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați conform OUG nr. 114/2018 și CAM de 2,25% pentru obiectivul :
”Reabilitarea și extinderea clădirii colegiului economic Dionisie Pop Marțian
din municipiul Alba Iulia ”
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul ”Modernizarea străzii Mitropolit Alexandru Sterca Suluțiu și
demolare pavilion punct control și împrejmuire” din Municipiul Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ
11. Proiect de hotărâre privind organizarea unui concurs între scările de
bloc arondate asociațiilor de proprietari ”Alba Iulia curată”
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și
comisiei nr.V pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cu privire la
atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.V pentru administraţie
publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti
13. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în
calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului Find your Greatness –
Europe's first strategic brand building program for smart cities, finanțat pri
Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de implementare a
Planurilor de Acțiuni
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și
comisiei nr.V pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

14. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în
cadrul proiectului ”Crocus”, finanțat prin programul Europa pentru Cetățeni
2014 – 2020
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și
comisiei nr.V pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 419/2018 a
Consiliului local cu privire la proiectul ”ALBA IULIA 360”- finanțat prin
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.V pentru administraţie
publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 20/2018 a
Consiliului local cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul
proiectului Start-up Plus – Anteprenoriat Urban în Centrul Țării
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și
comisiei nr.V pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 186/2019 a
Consiliului local al municipiuuli Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.V pentru administraţie
publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti
18. Proiect de hotărâre privind sterilizarea gratuită a câinilor fără
pedigree, cu deținător, de pe raza municipiului Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ
19. Proiect de hotărâre privind obligarea operatorului SC Polaris M
Holding SRL Constanța de a efectua activitățile de colectare, transport și
depozitarea deșeurilor municipale din cadrul Contractului nr. 69525/2013
privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare,
deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism :
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE
LOCUINTE INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE SI REALIZARE STRADA
ACCES, ALBA IULIA, STR. ANA IPATESCU, FN, solicitant MUNTEAN
GHEORGHE, KOLAR DANIEL”
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE ZONA
FUNCTIONALA DIN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT IN ZONA
LOCUINTELOR INDIVIDUALE JOASE, ALBA IULIA, STR. ALCALA DE
HENARES, FN, solicitant FARA DANIEL, FARA SIMONA DIANA,
POPESCU MIRCEA ADRIAN, POPESCU ANDREEA, ARHIEPISCOPIA
ROMANO CATOLICA”
Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83970/05.08.2019
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE PLATFORMA
BETONATA, AMPLASARE SPALATORIE AUTO MOBILA, ALBA IULIA,
STR. REPUBLICII, NR. 34 solicitant SC LIN & EMA SRL pentru SC
NADENKA SRL”
Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 71644/05.07.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE
SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA,
STR. C. PORUMBESCU, NR. 7, solicitant SC MARCONST SRL prin
MIHACEA MARCEL VASILE”
Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83967/05.08.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE
SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT, ALBA IULIA, STR. EMIL
RACOVITA, NR. 52, solicitant MACARIE SORINEL pentru SC ACTUAL
SRL”
Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 84440/06.08.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE A DOUA
LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. ZLATNEI, NR. 83., solicitant
GHERMAN ALIN GABRIEL”
Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83965/08.05.2019.
Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ APROBAT CU
HCL 190/2011, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI SALI DE
EVENIMENTE, ALBA IULIA, STR. DRAMBARULUI, NR. 20, solicitant
NEATA DORU si sotia NEATA IZABELLA”

Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83964/05.08.2019.
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE
FAMILIALE, ALBA IULIA, STR. DIANA, FN solicitant NEAGOE
GHEORGHE IOAN SORIN, ISVERNARI CONSTANTIN CRISTIAN,
ISVERNARI ANDREEA MIHAELA, DAIAN IOSIF MARIUS, DAIAN
IOSIF BOGDAN, ORBAN TIBOR, ORBAN EMILIA, SIRB IOAN, SIRB
SIMZIANA, LA MALVA CARMEN NICOLETA”
Art.9: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83880/05.08.2019.
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE – MODIFICARE TRAMA STRADALA APROBATA CU
HCL 195, ART. 8 DIN 28.06.2013, ALBA IULIA, STR. THEODOR
PALLADY, solicitant DUTU LUCRETIA”
Art.10: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83739/05.08.2019.
Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI
URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA,
ALBA IULIA, BD. REVOLUTIEI 1989, NR. 1E, solicitant DOLHA
COSMINA DOMNICA, DOLHA ANTON FLORIN”
Art.11: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83583/05.08.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE SI REALIZARE DRUM ACCES,
ALBA IULIA, STR. ZARNESTI, NR. 6., solicitant PERTA RADU, PERTA
NICOLAE, PERTA DOINITA”
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. III Comisia de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice,
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură
21. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată
în cuprinsul Hotărârii nr. 138/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. V Comisia pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme
ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere
directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan cuza, bl.
G4
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru

administrarea domeniului public şi privat, agricultură
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 181/2016 a
Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii către Partidul
Acțiunea Națională Alba a unui imobil (construcție), situat în Alba Iulia, strada
Calea Moților, FN
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Viceprimarului cu atribuții
de primar al municipiului Alba Iulia d-nul Voicu Paul, să semneze procesele
verbale de vecinătate și documentațiile întocmite pentru înscrierea în Cartea
funciară a hotărârilor consiliului local, conform Ordinului ANCPI nr. 700/2014
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
26. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în domeniul public
al Municipiului Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
27. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței asupra imobilului
situat în strada Avram Iancu ”alei și zone verzi” din municipiul Alba Iulia
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
28. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea municipiului Alba
Iulia – domeniul privat asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada
tudor Vladimirescu, nr. 12
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
29. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului
Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, stradaBarbu Ștefănescu
Delavrancea
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 172/2019 a
Consiliului local al municipiului Alba Iulia

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
31. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință care va
conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada
septembrie – noiembrie 2019
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. V Comisia pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme
ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor care se
acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia
începând cu anul școlar 2019 - 2020
Inițiator, Consilier local Sandu Cornel Stelian
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I I Comisia de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și
comisiei nr. IV Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură,
sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului
DIVERSE
a) Raport privind activitatea asistenților personali angajați ai persoanelor
cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2019
b) Notă de informare către Consiliul local al municipiului Alba Iulia
c) Adresă din partea domnului consilier Trifu Mircea
d) Adresa din partea locuitorilor străzilor Dealului, Rotundă, Carpați și
Inului
Sandu Cornel Stelian: ”Să începem cu diversele.”
Bucur Dumitru: ”La proiectul de hotărâre nr. 11. Proiect de hotărâre
privind organizarea unui concurs între scările de bloc arondate asociațiilor de
proprietari ”Alba Iulia curată” eu nu votez.”
Vasile Crișan: ”La proiectul de hotărâre nr. 11. Proiect de hotărâre privind
organizarea unui concurs între scările de bloc arondate asociațiilor de
proprietari ”Alba Iulia curată” nu particip la dezbatere și la vot.”
Mircea Trifu: ”Și la proiectul nr. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea
închirierii către Partidul Acțiunea Națională Alba a unui imobil (construcție),
situat în Alba Iulia, strada Calea Moților, FN eu nu pot să votez.
Și doresc să iau cuvântul pe prima problemă, cea cu canalul colector de la
Micești.”
Sandu Cornel Stelian: ”Începem cu diversele. Avem la punctul a) Raport

privind activitatea asistenților personali angajați ai persoanelor cu handicap
grav, desfășurată în semestrul II al anului 2019 înregistrat sub nr. 71979/2019.
Dacă doamna Cristescu are ceva de adăugat?”
Delia Cristescu: ”Nu am mai mult decât am scris în raport.”
Sandu Cornel Stelian: ”La punctul b) Notă de informare către Consiliul
local al municipiului Alba Iulia înregistrată sub nr. 88890/20. 08. 2019.
b) Sandu Cornel Stelian: ”Avem adresa nr. 88890/20. 08. 2019. Având
în vedere citația emisă în data de 10 iunie 2019 de către Judecătoria Alba Iulia
în dosarul nr. 95/176/2019, înregistrată la Primăria Alba Iulia sub nr.
62598/2019, în care părți sunt Trif Ioan în calitate de reclamant și Municipiului
Alba IuLia prin Primar și Consiliul local în calitate de pârâți, vă prezentăm
raspunsurile la chestionar pentru a fi însușite. Sunt aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
întrebări.”
Marcel Jeler: ”Sunt date răspunsuri mi se pare. Vi le-am supus atenției ca
să vi le însușiți cum ar veni, că au fost făcute în numele Consiliului local.”
Vasile Crișan: ”Să ne explice cineva exact despre ce este vorba!”
Marcel Jeler: ”Mihai! Nu ști?”
Vasile Crișan: ”Că e un dosar numărul, hotărârea nr. 109 pe 2000 și ...”
Mihai Pripon: ”Nu știu! Bun! Acum probabil e procesul cu domnul Trif
prin care contestă modul de calcul. Acum, cum să vă zic? Având în vedere
faptul că această concesiune s-a făcut prin hotărâre de consiliu, Consiliul local
administrează potrivit legii domeniul public și privat al UAT-ului, acest
chestionar formulat de către reclamant trebuie însușit
și de către
dumneavoastră. Noi am pregătit răspunsurile în conformitate cu legea. Am
anexat documentațiile cerute de către instanță.”
Vasile Crișan: ”Dar despre ce concesiune e vorba?”
Mihai Pripon: „Nu mai știu să vă spun! Că eu am fost în concediu! De
câteva zile m-am întors!”
Lazăr Bogdan: ”Am eu o întrebare.”
Mircea Trifu: ”E vorba de domnul Trif. Să nu se înțeleagă că eu.”
Mihai Pripon: ”Nu, nu. E un alt om.”
Lazăr Bogdan: ”Am eu o întrebare. Care sunt răspunsurile? Dacă trebuie
să ni le însușim!”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Sunt în adresă.”
Lazăr Bogdan: ”Bun! Dar să ne dea și nouă niște explicații cineva! Dacă
sunt adevărate, nu sunt adevărate! Ce e aici? Nici dumneavoastră nu știți despre
care concesionare! No cum să ne însușim ceva ce nu știți nici dumneavoastră!”
Mihai Pripon: ”V-am explicat că eu am fost în concediu! Dacă aș fi
participat la redactarea lui vă puteam da mai multe amănunte.”
Lazăr Bogdan: ”Să vină cineva care nua fost în concediu!”
Mihai Pripon: ”Acum, dacă bine țin eu minte, noi am mai avut așa ceva

cu o altă doamnă. Dânșii contestă faptul că prețul a fost stabilit de către
consiliul local la nu mai știu ce sumă. Și că stabilirea s-ar fi făcut cu încălcarea
dispozițiilor legale. Pentru că în legea 50 se prevede că redevența se calculează
astfel încât în 25 de ani să fie acoperit prețul de vânzare al acelui teren. Și dacă
s-ar fi respectat aceste dispoziții legale, prețul ar fi ieșit undeva la vreo până în
2, 3, 4 euro pe metru pătrat pe an. Cam asta este.”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”60 de euro/mp/an a fost.”
Lazăr Bogdan: ”Bun! Dar aici corespunde adevărului faptul că spațiile
învecinate cu cele care fac obiectul de concesionare încheiat cu reclamantul a
fost concesionat cu o redevență de doi euro! Nu? Unde e diferența? Că prețul e
clar! Da! Simplu!”
Mihai Pripon: ”Acum, ce se întâmplă? În unele zone ale orașului
concesiunile s-au făcut la distanțe de timp diferite1 Unele prin anii 90, pe la
începutul anilor 90. Altele ulterior. După anii 2000. Și atunci, aceste diferențe au
mai apărut și din modificarea valorii de piață a acelor terenuri.”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Domnule! Tot acolo spune că, contractul
despre care se vorbește a fost făcut în 2003. Scrie acolo. Iar acesta care este
atacat în 2007, condițiile pieței din 2007 față de cele din 2003 au fost diferite.
Este răspunsul.”
Lazăr Bogdan: ”Corect. Dar nu de 15 ori mai mare! Între 2 și 30 este o
diferență de 15 ori!”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”A fost o negociere directă.”
Lazăr Bogdan: ”Făcută de Primărie!”
Paul Voicu: ”Nu! De comisie!”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Există o comisie din care fac parte consilierii
locali!”
Lazăr Bogdan: ”Și spuneți dumneavoastră că între 2003 și 2007 este o
explozie de piață de 15 ori prețul?”
Mihai Pripon: ”Domnule consilier! Acum, prețurile cum știți foarte bine
și dumneavoastră, prețurile de redevență și toate celelalte dumneavoastră le
stabiliți! Cei care sunteți consilieri!”
Lazăr Bogdan: ”În 2007 nici nu eram major!”
Mihai Pripon: ”Cei care erau consilieri în funcție la vremea respectivă.”
Pocol Dorin: ”În 2007 a fost cel mai mare bum imobiliar! Așa că e
posibil!”
Lazăr Bogdan: ”Da domnul Pocol! Dar nu au crescut de 15 ori!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Lazăr! Așteptați la rând! Aici e vorba de
instituția în sine! Nu e vorba de persoana x, y, z! Instituția Consiliului local!
Care au fost ei atunci în 2003! Cine au fost, au stabilit un preț!”
Lazăr Bogdan: ”Da, da, da! Dar dacă nu le discutăm astea tot așa sub preș
le băgăm!”
Sandu Cornel Stelian: ”Deci, noi nu discutăm acum dacă prețurile alea au
fost mici sau mari! Nu asta e problema!”

Paul Voicu: ”Domnilor! Cred că stăm prea mult și vă spun de ce. Noi, fiți
convinși că am dat răspuns la aceste solicitări conform înscrisurilor pe care le
avem în procesele verbale și hotărârilor de consiliu local! Nu am dat așa că am
vrut sau nu am vrut, că sunt reale sau nu sunt reale ce întrebați unii dintre
dumneavoastră! Ele sunt date în urma procesului verbal a ședinței din care face
parte și domnul Crișan și domnul Mircea Trifu și mai mulți consilieri și
viceprimari și executiv acolo și colegii de la domeniul public! Sunt documentele
acolo! Sunt de la data când s-a ținut licitația, hotărârea de consiliu! Așa am dat!
Că procedura face să venim și în ședința de consiliu să vă arătăm ce i-am
răspuns! Noi am venit și v-am prezentat ce i-am răspuns! Dacă nu aveți
încredere că ceea ce i-am răspuns este conform cu realitatea, vă rog să veniți la
biroul domnului Inurean să verificați și dumneavoastră contractele și dosarele!
Că acum nu vi le putem pune la dispoziție aici!Altceva ce vreți să vă spun?”
Pocol Dorin: ”Haideți să mergem mai departe!”
Marcel Jeler: ”Nu se votează!”
Paul Voicu: ”Nu este vot, nu este nimic! V-am prezentat răspunsul!”
Marcel Jeler: ”Nu, nu!”
Sandu Cornel Stelian: ”Ca să știm și noi ce să răspundem!”
Paul Voicu: ”Exact.”
c.) Sandu Cornel Stelian: ”Mai avem solicitarea domnului Mircea Trifu
cu nr. 87562/14. 08. 2019. O informare cred că se poate face. Nu?”
Mircea Trifu: ”Eu aș vrea să spun câteva cuvinte pe chestiunea aceasta ca
să se înțeleagă mai bine de unde a apărut problema. Am fost contactat de mai
mulți cetățeni din Micești de pe mai multe străzi și m-am deplasat la fața
locului. După cum știți, în urmă cu câțiva ani Primăria Alba Iulia a realizat
modernizarea străzilor din cartierul Micești și a rețelelor de canalizare. Acolo
rețeaua de canalizare s-a făcut în sistem divizor. Adică, așa cum ar trebui să fie
făcută peste tot ca să funcționeze la parametrii normali. Respectiv apa menajeră
circulă pe o rețea de canalizare și apa pluvială pe altă rețea. Eu am făcut mai
multe investigații ca urmare a solicitărilor cetățenilor din Micești. Și doar ca o
simplă paranteză. Evident că la vremea respectivă când s-a avut în vedere atât
studiul de fezabilitate și proiectul cât și execuția în acest mod divizor a scurgerii
apelor pluviale, trebuia evident pus la dispoziție amplasamentul în domeniul
public până la scurgerea în emisarul care de la stadionul din Micești duce în
Ampoi. Adică, evident că atunci când faci un proiect și mai ales când execuți
trebuie să ști clar pe unde duci apa până în Ampoi. Dar nu vrea să intru în
chestiunea asta cum s-a făcut și cum a fost atunci. Ci vreau să fac un apel
constructiv la dumneavoastră. În sensul acesta noi, Asociația Alba Iulia
Infrastructura am și demarat niște chestiuni reale și am luat legătura cu toți
acei cetățeni care au o situație neclară ce acel canal din spatele grădinilor sau
unde au apărut anexe construite cu autorizație sau nu, în așa fel încât pe cele

două tronsoane de scurgere a apelor pluviale, din care unul se execută în
momentul de față în urma tot a unei hotărâri și a unui proiect aprobat de noi aici
în consiliul local în urmă cu câțiva ani. Ba mai mult, proiectul fiind de vreo
două milioane de lei s-a executat deja în proporție de 30%. Și aici apărea
această problemă că execuția lucrărilor s-a făcut în amonte. Deși, din câte știu
toți specialiștii la genul acesta de lucrări, lucrările se încep din aval spre
amonte. Ei, bine! Ca urmare a discuțiilor și cu cei de la OCPI și cu cei din
Primărie, noi în urmă cu vreo trei luni de zile, mai precis prin luna martie, nu
mai știu exact am aprobat o hotărâre prin care ar fi urmat ca OCPI să întabuleze
acel canal măcar pe traseul din cartier pe Primăria Alba Iulia. Din nefericire,
toată povestea durează mult prea mult. Durează mult prea mult și produce
efecte negative. Adică, acel canal fiind colmatat și situându-se în grădinile
oamenilor, fiind și întabulat pe proprietățile lor în cartea funciară, noi nu putem
să intervenim fiind domeniu privat, atâta timp cât nu se duce la bun sfârșit
această lucrare. Adică, nu se întabulează în cartea funciară domeniul public ca
Primăria să poată executa lucrări de decolmatare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Concret!”
Mircea Trifu: ”Concret! Pentru că în toate aceste trei luni documentele
s-au plimbat de la Primărie la OCPI, OCPI le-a trimis la topografi. Topografii
ne justifică că trebuie să se întâlnească cu oamenii. Azi, înainte de a veni cu o
jumătate de oră m-am întâlnit cu un coleg de la cadastru, de la biroul de
cadastru. I-am cerut o situație foarte clară cu acele proprietăți, în așa fel încât
să putem explica oamenilor că e vorba de o simplă semnătură pe care oamenii
trebuie să o dea. Și e vorba de 13 oameni. Înțelegeți? Și atunci, nu am avut ce să
fac! Am plătit noi asociația un topograf, un birou de topografie care în trei zile
ne-a pus la dispoziție documentația. I l-am pus pe masă și domnului Primar și
domnului Pleșa. E cu adrese, cu suprafețe. Oamenii nici nu trebuie să cedeze.
Patru metri, cinci metri. Deci, lucrurile se pot rezolva foarte repede. Nu trebuie
să stau. Colegul de la cadastru mi-a spus: domnule, păi de ce nu ați putut să îmi
puneți dumneavoastră o astfel de situație? Păi, pentru că nu avem nici o bază de
date deocamdată în Primărie! Nu e nici un fel de problemă! Deci, dacă vrem,
putem face lucrurile! Cam la asta se rezumă totul! Și fac un apel constructiv
dumneavoastră. Adică, să rezolvăm odată situația foarte gravă care se produce
la intersecția străzii Carpați, Dealului și Inului unde în aval este colmatat așa
cum v-am spus, canalul în proprietățile oamenilor și în amonte pe toate
rigolele făcute de către Primărie se adună apă de luni de zile, acum când nu
plouă. Și atunci, se poate monta pentru o situație de avarie , adică foarte repede
o pompă care să fie permanent acolo în așa fel încât pe rigola care duce spre
stadion să putem da drumul la apă.”
Sandu Cornel Stelian: ”Aici este o chestiune tehnică!”
Mircea Trifu: ”Da! O chestiune tehnică și de asta facem apelul la
dumneavoastră!”
Sandu Cornel Stelian: ”La cine? La consiliul local? Să votăm noi sau ce?”

Mircea Trifu: ”La conducerea Primăriei în primul rând. Și Consiliul local
să fie informat cu această chestiune.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dumneavoastră solicitați aici o informare. Poate
cineva să ...?”
Popescu Marius Ciprian: ”Două probleme scurte aș vrea și sper să nu fiu
foarte tehnic. Mai ales că colegul meu Trifu știe exact. M-am informat și eu la
cadastru despre situația de acolo, fiind de meserie topograf. Problema e în felul
următor. Avem un cetățean care este întabulat peste canal.”
Mircea Trifu: ”13 cetățeni!”
Popescu Marius Ciprian: ”Sau 13 cetățeni. Eu am văzut. Sunt ceva
întabulări mai vechi și nu am avut ocazia să le văd că nu te lasă. Dacă nu ai
contract cu persoanele, nu te prea lasă. Problema este în felul următor. Iar dacă
Primăria astăzi sau mâine va demara lucrarea de întabulare a canalului în
domeniul public, oricum ne vom lovi de cetățeni pentru că va exista o
suprapunere. Acum, suprapunerea din ce am înțeles sunt și ceva grădini care
blochează canalul. Deci, nu va fi una virtuală ci va fi una reală. Deci, dacă
proprietarii nu își doresc să își retragă gardurile de acolo, doar instanța va putea
da o hotărâre prin care să îi oblige să își retragă gardurile că s-au întabulat
peste domeniul public. Deci, lucrurile din punct de vedere tehnic, până nu se
rezolvă problema cu cărțile funciare ale proprietarilor care să își retragă
gardurile până la marginea canalului, unde trebuiau să le aibă de altfel, nu o să
putem inteveni absolut deloc. Pentru că ...”
Paul Voicu: ”Doamnelor și domnilor! Încerc să fiu cât de scurt pentru că
altfel lungim la o oră, două, trei toată povestea asta care într-adevăr, cum spunea
și domnul Mircea Trifu și președintele de ședință, este o problemă tehnică, a
unei documentații, a unui proiect, autorizații, inadvertențe, întabulări greșite și o
poveste de ani de zile pe care sigur nu o rezolvăm în ședință de consiliu local.
De fapt, nici nu face obiectul unei ședințe de consiliu. Am discutat și cu domnul
Mircea Trifu. Doar am fost amândoi de acord. Dacă a repus hârtiile, să discutăm
cât de puțin! Mă refer cât de puțin și când aveți timp să stăm tehnic de povești
când doriți dumneavoastră, în Primărie cu proiectanții, cu executantul, cu
tehnicul, discuții pe documente, pe planșe, pe CF-uri, pe tot ce doriți
dumneavoastră! Sunt trei probleme majore în ceea ce privește Miceștiul pentru
apele pluviale. Aici discutăm de probleme foarte serioase pentru o comunitate
întreagă de mii de oameni. Nu discutăm despre 13, 14, 15 oameni cărora le
convine sau nu le convine niște situații create confuz de peste 30 de ani de zile.
Nu s-au creat ieri, nici într-o secundă. Terenurile s-au dat la Legea nr. 18
începând din 91 și până în 2000 și nu știu cât! S-au tot dat! Ba s-au dat, ba nu
s-au dat! S-au făcut diferite documente, diferite etape, diferiți experți, s-au
întabulat în cărțile funciare, s-au făcut greșeli și așa mai departe! Acum, noi
avem odată un proiect în execuție care este autorizat, avizat! Oficiul de
Cadastru, toată lumea! Este în execuție! Nu s-a început numai dintr-o parte!
Într-adevăr, la început s-a început din partea dinspre șard! Acum au început și

dinspre partea cealaltă! Avem câteva imobile cu probleme care trecem peste ele!
Am discutat cu oamenii! Sunt de acord! Sunt mici inadvertențe! O să le
executăm! Este prima etapă a acestui proiect major pentru ape pluviale în toată
zona aceea care îi privește de la ieșire din Micești până la Șard și până în
Kaufland la Alba Iulia! Tot ce colectăm de pe toți versanții de pe zona aia și de
pe zona Mamut aici se scurge și trebuie să ajungă cum spunea și domnul
consilier în Ampoi! Problema e că la noi pe domeniul Primăriei este până la
malul Ampoiului, după care Anif care are partea de deversare cu sistemele de
ecluzie, cu pompe și cu tot ce ar trebui să fie și care nu mai este funcțional! Eu
pot să mă duc pe proiectul Primăriei și în etapa 2 și 3 să ajung până acolo unde
sunt bălțile cele două pe care le știm și le avem pe hărți și le avem în etapa doi
și trei! Dar nu pot să fac decât împreună cu Anif unde avem aceeași problemă
pe care o avem și sub vii și până la kaufland cu celălalt canal! Noi le facem
lucrări chiar dacă nu putem pe canalul lor Anif! Nu ne întreabă nimeni! Nici nu
îi interesează! Domnule, trebuie să faceți și dumneavoastră! Primarul și
consiliul local! Intervenim pe ele cum putem! Dar vă spun încă odată! Noi vom
continua toate aceste lucrări pentru că vizează loturi importante, oameni care
sunt inundați și toate apele pluviale din Micești! Nu ne vom opri cu această
lucrare până nu o avem definitivă! Eu sper că împreună cu Consiliul local și cu
executivul Primăriei ca anul viitor să terminăm și etapa doi și trei! Până când
avem lămurite toate lucrurile acestea și să nu mai avem nici o casă, nici o
grădină inundată de către nimeni! Și doamna Metea este aici și domnul Pleșa și
domnul Tudorașcu este aici! Cunosc toate problemele!”
Domnul din public: ”O problemă! Cu canalul! Cu apa menajeră! Îmi iese
în curte! În spatele casei!”
Paul Voicu: ”Cu care?”
Domnul din public: ”Cu apa de la baie! Îmi iese în baie și în grădină!
Tiată grădina mi-o inundă!”
Paul Voicu: ”Să țineți minte, domnule viceprimar! Luni suntem la
dumneavoastră cu directorul de la Apă Canal, cu domnul Bardan! Luni venim
acolo la dumneavoastră!”
Mircea Trifu: ”Pe traseu, domnule Paul Voicu, am sesizat mai multe
poziții în care cetățenii s-au legat de la scoc în apa menajeră! Iasă în amonte tot
rahatul prin curți și prin grădini!”
Raul Tudorașcu: ”Este zona aia! Știm de ea! Luni suntem acolo!”
Paul Voicu: ”Luni am fost pe teren cu doamna Metea! Am văzut că sunt
două cazuri diferite! Majoritatea care și-au legat partea de acoperiș, scocurile
cum ziceți dumneavoastră, unele sunt lăsate în stradă! Vi le arăt că am fost
acolo! Sunt lăsate până în stradă! De pe pavajul care acolo sunt suprafețe mai
mici decât toate acoperișurile care tot acolo vin! Și știm că nu duce niciunde apa
aia! Și alții care și le-au băgat în canalizare!”
Domnul din public: ”Apa de pe acoperiș unde să îi dau drumul dacă nu în
stradă? Unde să îi dăm drumul?”

Paul Voicu: ”Dragii mei! Legea nu spune că apa de pe acoperiș să îi dau
drumul în stradă sau nici în canalizare! Apa de pe acoperiș nu scrie că merge în
stradă! Merge în spate! O colectați și o folosiți pentru altceva! Nu puteți să îi
dați drumul așa unde vreți dumneavoastră! Că legea nu vă dă voie!”
Domnul din public: ”Dacă e cantitate mare de apă, în termen de două
minute Miceștiul și acolo pe Carpați și altele, dacă plouă termen de două minute
....”
Paul Voicu: ”Tocmai de asta vom insista și Primăria și Consiliul local să
fie făcute toate aceste lucrări doar pe situații extreme. Că dacă sunt ploi
obișnuite, nu aveți probleme. De asta fecem aceste lucrări.”
Domnul din public: ”Domnul Primar! Acum s-a făcut canalul colector!
Dacă vine o ploaie mare și cu apa de la pădure, aia vine tot pe la noi acolo!”
Paul Voicu: ”Eu vreau să vă spun un lucru, mai ales că sunteți oameni în
vârstă care locuiți de mult timp în Micești! Până acum câțiva ani când nu au fost
ocupate abuziv aceste porțiuni din canal și mergea apa, ați avut vreodată
probleme? Nu ați avut niciodată! Dar după ce anumiți cetățeni certați cu bunul
simț, cu comunitatea, cu tot ce înseamnă acolo mii de oameni și cu legea, au
făcut praf aceste porțiuni de canal și avem aceste probleme în Micești! Hai să
fim serioși căne cunoaștem de zeci de ani! Acum, știți foarte bine că am făcut
zeci de lucrări în ultimii 20 de ani în Micești! Suprafețele pe care nu se mai
colectează apa și nu se mai duce în pământ sunt enorme pentru că nu mai sunt
străzi de pământ1 Au fost pavate! S-a făcut canalizarea! Acum sunt suprafețe
enorme de pe care apa ca și de pe acoperișuri vine în stradă! Și noi ce facem cu
ea?”
Mircea Trifu: ”Domnul Voicu! O singură întrebare!„
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Mircea Trifu! Stați așa! Eu cred că nu ați
priceput rolul Consiliului local după patru ani! Dumneavoastră nu știți ce face
Consiliul local!”
Mircea Trifu: ”Același lucru pentru dumneavoastră!”
Sandu Cornel Stelian: ”Aici este o chestiune strict tehnică la care noi în
Consiliul local nu hotărâm, nu votăm nimic! Vă bateți pur și simplu joc de
oamenii aceștia că îi aduceți aici, în loc să convocați o discuție cu
administrativul Primăriei, cu cei de la Apă Canal unde se poate rezolva
problema! Veniți aici să discutăm povești! Și noi nu putem hotărî aici nimic! Ce
să hotărâm noi aici? Să nu mai vină apa la vale!”
Mircea Trifu: ”Vreau să vă spun că nu mă mai lăsați ...„
Sandu Cornel Stelian: ”Eu cred că nu înțelegeți rolul Consiliului local!”
Mircea Trifu: ”Eu cred că dumneavoastră nu îl înțelegeți!”
Paul Voicu: ”Mă iertați că mai spun ceva și promit că vă las să vorbiți!
Acestea sunt într-adevăr probleme care țin de ridicări topografice, de calcule!
Sigur că nu suntem absurzi! Poate dânsul a exagerat puțin! Dar sunt niște
lucruri care nu se fac aici într-o comisie de discutare a unor problematici pentru
o comunitate1 Că nu așa se face un calcul și lucrare de genul acesta! Trebuie

făcut un proiect! Sunt verificatori care le vizează, sunt lucruri care se discută la
nivel de calcul!”
Mircea Trifu: ”Dacă îmi permiteți să intervin. Și vă rog, domnule
președinte. Chiar dacă dumneavoastră considerați că eu îmi bat joc! Eu nu îmi
bat joc!”
Sandu Cornel Stelian: ”V-ați bătut joc de oamenii aceștia!”
Mircea Trifu: ”Asta este opinia dumneavoastră personală! Și pentru
asta ...”
Sandu Cornel Stelian: ”bun! Spuneți ce aveți de spus!”
Mircea Trifu: ”Dacă mă lăsați să spun ce am de spus! Și asta este o
sugestie. Mie îmi pare rău! Și de asta am vrut să intervin! Regret că s-a dus
discuția în a sesiza problemele care sunt! Eu am vrut să discutăm despre
soluție1 Și fac un apel la consilierii locali și la dumneavoastră ca să vă gândiți
foarte bine și cât mai repede să declanșăm procedura de expropriere a tuturor
terenurilor care în mod normal se găsesc în proiectul scurgerii apelor pluviale.
În momentul de față în domeniul privat. Adică, să reparăm ceea ce trebuia făcut
încă de la început, înainte să începem lucrările! Înainte să facem proiectul
trebuia să punem la dispoziție amplasamentul tot în domeniul public, inclusiv
cu acel lac, mlaștină sau cum vreți să îi spuneți de lângă stadion, care acum de o
lună de zile s-a tranzacționat! Că totuși în CF apare în întregime arabil! Și acum
ce facem? Trebuie expropriat în regim de urgență pentru că riscăm altfel să
apară tot felul de construcții anexe! Și asta e soluția! Hai să facem! Nu vreau să
spun să opriți lucrările! Dar să nu băgăm acolo o căruță de bani în amonte, să
facem acele rigole care costă milioane de lei Primăria și după aia să ne trezim
că treaba nu e funcțională! Ceea ce înseamnă că e foarte grav! Adică, e ca și
când te apuci să construiești acoperișul unei case și la sfârșit constați că fundația
nu o poți face! Nu se poate!”
Paul Voicu: ”Direct răspuns! Colegii mei Ani Metea și Puiu pavel am
discutat pe partea de expropriere concretă pe tot acest segment până când
ajungem la finalizare. Nu este în linie dreaptă. Le-am discutat deja de 2 – 3
săptămâni! Colegul meu Puiu Pavel toată ziua este la cadastru. Doamna Metea
știe despre ce discutăm. Tot ce spuneți dumneavoastră aici, deja noi am pornit.
Toate lucrările astea. Le-am pornit și le avem cât de curând. Venim cu ele în
ședință de consiliu să le aprobați.”
Ani Metea: ”Dacă îmi permiteți. Aș vrea să dau un răspuns. Noi am
început canalul colector dinspre Șard pentru că l-am început în noiembrie să nu
facem deranj în mijlocul comunității în perioada respectivă. De aceea am
început de acolo. Avem rupere de pantă. Că vine cu rupere de pantă. Deci, nu e
o problemă că apare eroare de pantă pentru curgerea apei pluviale.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Crișan! Vreți să spuneți ceva?”
Vasile Crișan: ”Toate aceste discuții erau mult mai scurte și mai bune
dacă atunci când Alba Iulia Infrastructura sau se făcea, cel care s-a făcut câteva
ședințe, cineva din Primărie venea să discute, atunci oamenii aceștia nu mai

veneau să își bată cineva joc de ei, cum a zis! Că nu și-a bătut nimeni! Oamenii
au venit pentru că aici au discutat. Am fost și eu la vreo două – trei ședințe. Nu
a venit nimeni să îi bage în seamă! O secundă! Lăsați-mă să gat!”
Paul Voicu: ”Domnul Crișan! Nu vă pot lăsa că iar vorbiți neadevăruri!Și
de fiecare dată când vorbiți în ședință de consiliu neadevăruri, mă ridic și vă
spun! În tot Miceștiul s-a mers înainte de a începe lucrarea aproape un an de
zile! Domnul Primar i-a trimis pe cei de la Poliția locală, pe cei de la Inspecția
în construcții! Am fost la fiecare om în parte! Am fost și am discutat pe tot
traseul! Au fost informați de ce se întâmplă! Mai mult, la cei care au avut
probleme cu traseul cum spunea și domnul Mircea Trifu pe câteva proprietăți,
au fost înștiințați! Pe unde trec ei știau că de fapt pe acolo a trecut canalul!
Vorbim de lucruri de ani de zile! Nu a fost nimic așa peste noapte! Numai
dumneavoastră aveți impresia că a fost așa peste noapte!”
Vasile Crișan: ”Bun! Eu am impresia! Dar atunci încă un lucru! Avem aici
în sală niște oameni!”
Paul Voicu: ”Proiectul nu îl fac nici eu, nici Mircea Hava, nici Mircea
Trifu, nici dumneavoastră! Proiectul îl face un specialist proiectant!”
Vasile Crișan: ”Tot ca să ziceți că cineva și-a bătut joc de niște oameni!
Avem aici niște pensionari care merg în fiecare zi în Parcul Unirii și care nu
știu ce să mai facă cu șobolanii! Și tot cineva i-a prostit să vină aici! Nu! Au
venit oamenii pentru că nu au găsit altă rezolvare a problemei! Dacă vreți să îi
ascultați sau cum vreți! Mulțumesc!”
Sandu Cornel Stelian: ”Suntem la diverse 4.”
Paul Voicu: ”Vă spun ce e la punctul 4 cu domnii care joacă șah în Parcul
Unirii, unde după ce s-a făcut lucrarea ...”
Mihaela Petcu: ”Nu. Nu e cu pensionarii. Punctul c și d sunt două hârtii a
lui Mircea Trifu și una din partea dânșilor.”
Sandu Cornel Stelian: ”Atunci, intrăm în ordinea de zi!”
Mircea Trifu: ”Păi, stați că mai avem chestiunea cu pensionarii!”
Mihaela Petcu: ”Aia nu a intrat pe ordinea de zi!”
Mircea Trifu: ”Păi stați! Că atunci ceva nu este în regulă! Domnul Dinu a
depus acum trei săptămâni adresa!”
Paul Voicu: ”Pe domnul Dinu cred că l-a contactat colegul meu Nicu
Oprean și ați discutat la fața locului niște probleme concrete pe care le-au
convenit cu dânșii pentru acoperiș, pentru iluminat și ce probleme mai sunt
acolo. Dar pe lângă asta mai doriți și o extindere am înțeles. Nu?”
Dl. din public: ”Nu avem nimic! La 10 metri de unde mănâncă toți copiii
pița vin șobolanii! Noi jucăm cărți! Vin șobolanii acolo chiar lângă copii!”
Paul Voicu: ”Domnul Mircea Petrică! Cred că de șase ori am făcut
dezinsecție anul acesta!”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Toate etapele care au fost în contract.”
Dl. din public: ”Să veniți să vedeți ce se întâmplă acolo! Există șobolani!”
Paul Voicu: ”Am înțeles! Verificați în parc să vedeți ce se întâmplă! Am

discutat și cu dânșii să mai facem încă 2 – 3 proceduri!”
Mircea Trifu: ”Există acele toalete, trei toalete de plastic mult prea
aproape de acel loc! Mirosul de urină!Asta este una dintre chestiuni!”
Paul Voicu: ”Eu asta vă spuneam! Că aceste chestiuni nu se discută în
Consiliul local! Dar dacă dumneavoastră vreți să le discutăm, atunci le discutăm
toate în consiliul local! Astea sunt lucruri care se rezolvă în executiv!”
Dl. Dinu: ”Bună ziua. Eu sunt Dinu Nistor. Adresa pe care am făcut-o
către primărie. Noi am mai făcut sesizări la cererea pensionarilor. Domnul
Oprean m-a contactat. Și am înțeles. Eu vreau un răspuns în scris. Nu pot să le
comunic ce s-a rezolvat. Ne adunăm la adunările generale. În momentul în
care le am în scris, le comunic.”
Pleșa Gabriel: ”Concret. Luni începem să acel policarbonat. Vreți și
răspuns în scris. Am înțeles.”
Mircea Trifu: ”Și să se mute toaletele și să fie luat în calcul un modul în
partea stângă.”
Sandu Cornel Stelian: ”Intrăm în ordinea de zi.”
1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de
funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia,
organigramei Serviciului public ”Serviciul comunitar pentru cadastru și
agricultură”, organigramei Serviciului public de asistență medicală,
organigramei Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor,
organigramei Serviciului voluntar pentru situații de urgență și a organigramei
Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local”, din subordinea
Consiliului local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 septembrie
2019
Se dă cuvântul doamnei maria Molodeț – inspector Birou resurse umane
– administrativ 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 Lazăr Bogdan – secretar 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.
Lazăr Bogdan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Maria Molodeț: ”Având în vedere atribuțiile domnului viceprimar cu

atribuții de primar și ale viceprimarilor, am actualizat la zi organigrama și statul de
funcții și apoi apărând noul Cod administrativ, OUG nr. 57/2019 a trebuit să
schimbăm denumirea a două funcții cum ar fi funcția specifică de secretar
municipiu în funcția specifică de secretar general. Iar la Serviciul verificare,
evaluare și achiziții publice denumirea funcției din consilier în consilier achiziții
începând cu data de 1 septembrie 2019.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 251/2019
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și
funcționare a comisiei pentru suținerea și promovarea culturii scrise
Se dă cuvântul domnului Robert Roman – consilier Cabinet Primar care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Lazăr Bogdan – secretar 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.
Lazăr Bogdan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Se dă cuvântul d-nei consilier Angela Moldovan - secretar comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement,
turism şi protecţia copilului.
Angela Moldovan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Robert Roman: ”Acest proiect este în strânsă legătură cu proiectul nr. 17
care prevede revocarea nr. 186/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Prin acel proiect Consiliul local a aprobat finanțarea celor două reviste deja cu
tradiție în județul Alba, respectiv Discobolul editat de Uniunea Scriitorilor
respectiv Dacoromania al Fundației Alba Iulia 1918. În urma analizei acelui proiect
de către Prefectură s-a constatat că ar trebui respectate prevederile Legii nr. 186 în
sensul înființării unei comisii în cadrul Consiliului local care să analizeze și să
hotărască ce publicații trebuie susținute și promovate în zona culturii scrise. Astfel
că am făcut un regulament pe care ar trebui să îl parcurgă cei care vor dori să
obțină finanțare din partea Consiliului local. De aceea am adus în fața
dumneavoastră să aprobați acest regulament, respectiv să numiți comisia care va
analiza ofertele.”
Sandu Cornel Stelian: ”Deci, ne trebuie un președinte, un secretar și trei
membrii. Propuneri de președinte dacă există?”

Pleșa Gabriel: ”Dacă sunteți de acord, avem două colege care provin din
învățământ. Doamna Rodica Andronescu – președinte și Moldovan Angela –
secretar. Și sincer mă și autopropun.„
Lazăr Bogdan: ”Mai am și eu o propunere. Pe domnul Popescu Marius
Ciprian.”
Medrea Bogdan: ”Îl propun pe domnul Vasile Crișan.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dacă mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt
propuneri? Așadar supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu propunerile
făcute pentru comisie. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul împreună cu propunerile a fost votat cu 19
voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 252/2019
3. Proiect de hotărâre privind deplasarea delegației Municipiului Alba
Iulia în orașul Fontainebleu din Franța, în perioada 13-15 septembrie 2019.
Se dă cuvântul domnului Robert Roman – consilier Cabinet Primar - 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."
Robert Roman: ”În urma vizitei din luna iunie a primarului orașului
Fontainebleu a existat o invitație transmisă pentru Primăria Alba Iulia de a
menține legăturile. Din delegația va face parte domnul consilier local cu
atribuții de viceprimar Raul Tudorașcu și domnul Mihai Belală – consilier
cabinet primar.”
Paul Voicu: ”Am discutat cu domnul primar din Franța când a fost aici
chiar și o posibilă discuție mai accentuată chiar și pentru partea de înfrățiri. Să
vedem dacă se vor concretiza aceste discuții și vom veni cu ele în consiliul
local.”
Sandu Cornel Stelian: ”Alte discuții? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine
este pentru aprobarea acestui proiect? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 253/2019
4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență
Se dă cuvântul domnului Sasu Ioan – șef Serviciu Voluntar pentru Situații de
Urgență - 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 Lazăr Bogdan – secretar 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.
Lazăr Bogdan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Sasu Ioan: ”În urma modificării legislației privind criteriile de performanță a
serviciilor voluntare de situații de urgență se impune reorganizarea tuturor
serviciilor voluntare din țară pentru obținerea avizului de funcționare și avizului
pentru raionul de competență din partea ISU. Concret, la noi în municipiu la partea
de structură personal nu s-a umblat nimic decât la partea de dotare am mai avut
nevoie de ceva lanterne și veste reflectorizante pe care le-am achiziționat.
Așteptăm hotărârea ca să putem înainta documentația pentru aviz.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții? Nu mai sunt, așadar supun la vot. Cine este
pentru aprobarea acestui proiect? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 254/2019
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de
organizare și funcționare al Serviciului social de zi cantina de ajutor social Alba
Iulia
Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu – director executiv Direcția de
asistență socială care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Lazăr Bogdan – secretar 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.
Lazăr Bogdan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Se dă cuvântul d-lui consilier Angela Moldovan - secretar comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement,
turism şi protecţia copilului.
Moldovan Angela: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Delia Cristescu: ”S-au modificat standardele minime de calitate pentru
aceste servicii. Și noi nu am procedat la altceva decât să le facem o readaptare la
aceste standarde. Standardele conțin module în ceea ce privește informarea,
accesarea serviciului, gătirea și tot ce am trecut noi în regulament.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 255/2019
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și
funcționare și a statului de funcții al Serviciului de îngrijire la domiciliudin cadrul
proiectului ”LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILU ALBA
IULIA”
Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu – director executiv Direcția de
asistență socială care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Lazăr Bogdan – secretar 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.
Lazăr Bogdan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Se dă cuvântul d-lui consilier Angela Moldovan - secretar comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement,
turism şi protecţia copilului.
Moldovan Angela: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Delia Cristescu: ”Noi nu avem deocamdată acest serviciu social de îngrijire
socială la domiciliu. L-am gândit și am scris un proiect. Subiectul e cam ca și la
celălalt proiect. E un regulament pe care trebuie să îl aprobăm în Consiliu local.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 256/2019
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului
pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al
municipiului Alba Iulia

Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu – director executiv Direcția de
Asistență Socială 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 Lazăr Bogdan – secretar 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.
Lazăr Bogdan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Delia Cristescu: ”Aici se propune o modificare dintr-un post vacant de
infirmier într-unul de kinetoterapeut debutant.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul. Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru”
S-a adoptat Hotărârea 257/2019
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local
al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ
preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru
anul școlar 2019 - 2020
Se dă cuvântul domnului consilier local cu atribuții de viceprimar Raul
Tudorașcu care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Angela Moldovan - secretar comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement,
turism şi protecţia copilului.
Moldovan Angela: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Părăsește sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan.
Raul Sebastian Tudorașcu:
”1. Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia
- SANDU CORNEL STELIAN
- ANDRONESCU ELVIRA RODICA

- IGNAT ION ALIN DAN
2. Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia
- CRIȘAN VASILE
3. Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” Alba Iulia
- DOMUȚA IULIUS VIOREL
- LUPEA IOAN GABRIEL
4. Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia
- MOLDOVAN ANGELA
- BUMBU NICOLAE
5. Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia
- SANDU SIMONA
- CRIȘAN VASILE
6. Liceul de Arte ”Regina Maria” Alba Iulia
- HAȘA CĂTĂLIN MARCEL
- TRIFU MARIAN MIRCEA
- BUGLEA RAREȘ
7. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia
- LAZAR IOAN BOGDAN
- CRÂSNIC IOANA
- IGNAT ION ALIN DAN
8. Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia
- CRIȘAN VASILE
- POPESCU MARIUS CIPRIAN
9. Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba
Iulia
- CIMPOEȘ PAVEL
10. Școala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia
- HAȘA CĂTĂLIN MARCEL
- BUCUR DUMITRU
11. Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia
- POPA PAVEL
- DICOI MONICA
- POCOL DORIN IUSTIN
12. Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia
- VINCELLER ALEXE
13.Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia
- POPESCU MARIUS CIPRIAN
- BUNEA IOAN IULIAN
- POPESCU ANTONIU EMIL
14. Grădiniţa cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia
- LAZAR IOAN BOGDAN
15. Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia
- LAZAR IOAN BOGDAN

16. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 Alba Iulia
- BUGLEA RAREȘ
- LAZAR IOAN BOGDAN
17. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia
- BUMBU NICOLAE
- MOLDOVAN ANGELA
18. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 Alba Iulia
- MEDREA BOGDAN
19. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia
- POPESCU MARIUS CIPRIAN
- POPA PAVEL
20. Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunata” Alba Iulia
- DOMUȚA IULIUS VIOREL
- IGNAT EUGENIA
21. Şcoala Postliceala Sanitara Alba Iulia
- ONAC IULIA
22. Colegiul de Afaceri Alba Iulia
- TRIFU MARIAN MIRCEA
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu
propunerile. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 258/2019
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați conform OUG nr. 114/2018 și CAM de 2,25% pentru obiectivul :
”Reabilitarea și extinderea clădirii colegiului economic Dionisie Pop Marțian
din municipiul Alba Iulia ”
Se dă cuvântul doamnei Ani Metea – șef Serviciu investiții - 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."
Ani Metea: ”Prin acest proiect s-a urmărit corectarea cotei de contribuție
asiguratorie. Inițial, în ordonanța 114 contribuția era de 0,337 și acum s-a
corectat întrucât era bazat pe ajutorul de stat. Ori nu s-a respectat documentația
de ajutor de stat și a revenit Ministerul Finanțelor și ne-a dat corectura la 2,25.
Diferența este de 44 900.„
Sandu Cornel Stelian: ”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. 259/2019
Revine în sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul ”Modernizarea străzii Mitropolit Alexandru Sterca Suluțiu și
demolare pavilion punct control și împrejmuire” din Municipiul Alba Iulia
Se dă cuvântul doamnei Ani Metea – șef Serviciu investiții - 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."
Ani Metea: ”Aici am avut preluat de la Ministerul Apărării Naționale o
suprafață de teren de 491 mp cu condiția să facem drumul de legătură, să
demolăm niște împrejmuiri de a lor. Avem de făcut rețeaua de gaz care să o
reamplasăm că era pe împrejmuire.”
Mircea Trifu: ”Dincolo de speculațiile apărute în presă vis a vis de
modernizarea acelei străzi care se situează imediat în vecinătatea unei
construcții aprobate de noi în Consiliul local, eu vreau să aduc niște argumente
pur logice și venite din partea mai multor cetățeni. De aceea această sumă de
190 mii de euro ar putea să fie investită în alte lucrări de modernizare și pentru
alte străzi ci nu aici. De asta o să votez împotriva acestui proiect și o să încerc
să aduc în 2 – 3 minute câteva argumente. În urmă cu un an sau doi am aprobat
Hotărârea nr. 345/2017 când s-a transmis terenul necesar din domeniul public al
statului în domeniul public al municipiului Alba Iulia. Ieri în comisia juridică
doamna Ani Metea mi-a spus că dacă nu facem aceste lucrări există riscul, mă
rog că știți, să ne ia terenul înapoi. Nu sunt foarte bine pus la punct cu
chestiunea asta. Însă, sunt convins că atâta timp cât finanțarea se va face anul
viitor din banii Primăriei și că nu există o sursă de finanțare din fonduri
europene, noi având de obicei două surse de finanțare pentru modernizarea
străzilor. Odată din fonduri europene cât și din banii bugetului.
Atâta timp cât avem o mare problemă și s-a invocat în aprilie când s-a
discutat bugetul că nu putem moderniza străzi, nu putem aproba studii de
fezabilitate pentru că stăm foarte prost cu bugetul. Eu cred că ar trebui făcut
chiar de către noi Consiliul local și solicit domnului Primar să se gândească la
elaborarea unui astfel de proiect care să stabilească un algoritm pentru
prioritizare chiar în funcție de punctaj. În așa fel încât, dacă tot ne obligă legea
finanțelor publice să punem la dispoziție în fiecare an până aproximativ la
mijlocul anului o proiecție bugetară pentru anul viitor pe care o transmitem

Direcției Finanțelor Publice. Ulterior aceasta o transmite la minister. Atunci
haideți să facem o prioritizare a acestor investiții în modernizarea străzilor
pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe alte probleme mult mai importante. Și
când punem în balanță ce e mai important înainte de a le spune oamenilor dintre
Alba Iulia și Micești, fie că sunt pe Ana Ipătescu, fie că sunt pe Dealul Furcilor
faptul că ba e un studiu de fezabilitate ... Am făcut acum un an un studiu de
fezabilitate. Am văzut, domnul Paul Voicu că ați prezentat mai nou trei zone în
care ar urma să declanșăm anumite proceduri, chiar PUZ-uri, ulterior să facem
investiții. Mă scuzați. Noi am mai făcut odată niște puz-uri acolo și acum am
făcut niște studii de fezabilitate cu bani grei chiar anul acesta.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Acum discutăm despre aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizarea străzii
Mitropolit Alexandru Sterca Suluțiu”!”
Mircea Trifu: ”Da! Exact! Acestea sunt argumente în favoarea a ceea ce
vă spuneam. Dacă mă urmăriți o să vedeți! Haideți să gândim constructiv în
sensul în care acestei investiții pe care ar urma să o facem s-ar putea regăsi la
cele trei zone pe care dumneavoastră le-ați propus. Deoarece noi facem studii de
fezabilitate ca să stabilim că e PUZ greșit! Că asta s-a stabilit pe cele trei
tronsoane! După care revenim și mai facem odată PUZ-ul și din nou facem
niște studii de fezabilitate ca să modernizăm niște străzi! Eu înțeleg că ele nu
se pot face decât în ansamblu. Că am mai discutat chestiunea asta. Dar gândițivă că putem face exproprieri! Nefăcând aceste exproprieri pe străzile acestea
din acești bani, din acești 190000 domnul Sandu, că eu de banii aceștia vorbesc,
nu pot nici oamenii pe banii or să își tragă curentul! Am adus în discuție ordinul
36. Și știți că ați avut în cadrul Primăriei o întâlnire. Din aparatul de specialitate
există o reticență pe care o știu clar că domnule, noi trebuie să lucrrăm! E lucru
în plus! Lucru în plus a fost și când am cerut să aprobe cedarea la Primărie a
drumurilor cu servituți! Și atunci a zis: domnule, trebuie să șucrăm în plus! Nu
vă dați seama? Și suntem trimiși cu găleata de curent de la cadastru la investiții,
de la investiții la doamna Țîr care să ne spună că dincolo la investiții este o listă
de investiții și că de fapt există o proiecție bugetară! Și ne tot învârtim fără să
avem un cadru clar, un proiect de oraș clar pentru modernizarea străzilor pe care
să îl prezentăm albaiulienilor! Asta vă solicit în numele meu și a Asociației Alba
Iulia Infrastructura să facem împreună! Faceți dumneavoastră un proiect pe
care îl dezbatem public cu o prioritizare. Un proiect de oraș pentru
modernizarea străzilor în așa fel încât oamenii să știe ce se va întâmpla în
următorii 5 – 6 ani! Mulțumesc!”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru, un vot
împotrivă Mircea Trifu și 2 abțineri Medrea Bogdan, Lazăr Bogdan.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 260/2019

Părăsește sala de ședință domnul consilier Bucur Dumitru și domnul
consilier Vasile Crișan.
Domnul consilier Bucur Dumitru și domnul consilier Vasile Crișan au
anunțat că nu participă la la dezbaterea și la votul proiectului nr. 11.”
11. Proiect de hotărâre privind organizarea unui concurs între scările de bloc
arondate asociațiilor de proprietari ”Alba Iulia curată”
Se dă cuvântul doamnei Marilena Bayka – inspector Compartiment relații
cu asociațiile de proprietari - 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 Lazăr Bogdan – secretar 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.
Lazăr Bogdan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Marilena Bayka: ”Pentru a încerca implicarea a cât mai multor albaiulieni în
acțiunile de întreținere și curățenie atât a spațiilor cât și a blocurilor în care
locuiesc, în imediata vecinătate propunem organizarea concursului Alba iulia
Curată. Concursul se va desfășura în 15 octombrie anul acesta având finalitate la
31 mai 2020.”
Sandu Cornel Stelian: ”Mulțumim! Colegii au citit proiectul! Discuții?”
Moldovan Angela. ”Nu am nimic împotriva concursurilor. Dar noi, prin
acest concurs să nu încercăm să premiem normalitatea! Deci, un om ca să își țină
scara curată nu cred că trebuie să îl premiem! În al doilea rând, sunt niște criterii
care uneori nu corespund! Vă spun sincer! Eu am un apartament într-un bloc fără
subsol! La deszăpezire, mi se pare că deszăpezirea neefectuată ar trebui să fie
taxată cu amendă din partea Primăriei că nu își întrețin, nu mătură, nu curăță
țurțurii sau zăpada! Ar trebui dat o amendă, nu să îi premiem! Pe urmă, întreținerea
parcărilor! În regulamentul parcărilor scria că trebuie să ne curățăm parcarea cei
care avem parcări de reședință! Nu? Trebuie curățat, măturat! Altfel este amendă
de la nu știu cât la nu știu cât! Deci, anumite chestii mie nu mi se par de a fi
introduse într-un concurs și premiați cei care își deszăpezesc în fața blocului!”
Paul Voicu: ”Țin la acest proiect foarte mult! Nu l-am făcut dintr-o dată! Îl
discutăm de vreo 2 – 3 ani cu executivul și cu colegii de la Direcția Programe și cu
cei de la asociațiile de proprietari! Nu l-am inventat noi! Sunt asemenea proiecte

dacă v-ați uitat pe site-urile primăriilor și la Cluj și în alte orașe din țară și peste
hotare! Mai mult decât atât, îi mulțumesc doamnei profesoare care a spus niște
lucruri dar care nu se bat cap în cap! Ele se coroborează! Într-adevăr pentru cei care
nu fac există partea pecuniară care vor fi amendați pe diferite probleme din
legislație1 Dar cealaltă parte se întâmplă! Sunt mulți proprietari care își întrețin
foarte frumos și plăcut și casa scării și blocul de jur împrejur și partea de acoperiș
și partea de subsol tehnic! Știți bine că legislația prevede foarte clar ca toți
proprietarii dintr-un condominiu să întrețină aceste părți comune care sunt înscrise
în CF ca și suprafețe indivize! Mulți nu conștientizează treaba asta! Omul are un
apartament la etajul 2 și nu vor să participe nici pentru casa scării, nici pentru ușile
de intrare, nici pentru acoperiș! Acest proiect vine doar ca să încurajeze ca să avem
spații adiacente proprietății! Doar atât am vrut să facem! Premiile nu sunt enorme!
Doar să conștientizăm oamenii să întrețină și să facă frumos locul adiacent!”
Lazăr Bogdan: ”Am greșit! Trebuia să vorbesc eu primul! Exact același
lucru vroiam să îl spun ca și domnul primar Paul Voicu!”
Sandu Cornel Stelian: ”V-am dat cuvântul în ordinea în care v-ați înscris!”
Lazăr Bogdan: ”Asta e! Data viitoare o să fiu mai rapid. Exact același lucru.
E vorba să îi facem să vrea mai mult.”
Mircea Trifu: ”Salut și eu această inițiativă. Eu o să spun altceva decât ce a
spus domnul Paul Voicu. O să fie interesant. Vreau să vă spun că în primul rând în
Alba Iulia există nu numai scări de bloc. Există tot mai multe case, există tot mai
mulți locuitori care locuiesc pe străzile din Alba Iulia. Acest proiect, evident că face
parte din practicile bune aplicate în România preluate din UE. Și au obținut
rezultate foarte bune. Și atunci, chestiunea e simplă. Dacă luăm un lucru care
funcționează, cu siguranță o să funcționeze și la noi. Însă, ceea ce trebuie să spun în
plus vis a vis de acest proiect este că ar trebui să mai faceți un proiect care să
aducă în discuție și problema străzilor. Adică, evident acolo nu sunt asociațiile de
proprietari după cum bine știți, legislația fiind de așa natură. Fac pe această cale,
domnul Paul Voicu un apel aproape disperat la dumneavoastră în sensul în care
am depus un proeiect în urmă cu vreo 7 – 8 luni de zile! Și domnul secretar Jeler
mi-a spus că aparatul de specialitate refuză să întocmească raportul de specialitate,
obligația legală pe care o are. Adică, să vină cu acel raport de specialitate în așa fel
încât proiectul referitor la infrastructura drumului nu este aprobat! Așa încât
străzile de care vă vorbeam de multe ori sunt pline de noroaie, sunt gunoaie
aruncate din curți!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! La subiect!”
Mircea Trifu: ”Este o chestiune care mi-a permis să spun și despre asta.
Cred că înțelegeți ideea și cu străzile care e la fel de importantă ca și scările de
bloc!”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și o abținere
Moldovan Angela.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 261/2019
Revine în sala de ședință domnul consilier Vasile Crișan și domnul consilier
Bucur Dumitru.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cu privire la
atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Alba Iulia
Se dă cuvântul doamnei Marilena Bayka – inspector Compartiment relații
cu asociațiile de proprietari - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul
de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Lazăr Bogdan – secretar 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.
Lazăr Bogdan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Marilena Bayka: ”În urma modificărilor legislației în domeniu este necesară
adoptarea unei hotărâri. Legea spune că primarul la propunerea compartimentului
de specialitate în baza unei hotărâri atestă persoane fizice în vederea dobândirii
calității de administratori de condominii. Se stabilesc criteriile, documentele
necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 262/2019
13. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în
calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului Find your Greatness – Europe's
first strategic brand building program for smart cities, finanțat pri Programul
european URBACT III 2014-2020 – Rețele de implementare a Planurilor de
Acțiuni
Se dă cuvântul doamnei Maria Seeman – d-na Maria Seeman – manager
public – Compartiment relații internaționale, relații cu mediul de faceri și
societatea civilă, parteneriate - 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 Lazăr Bogdan – secretar 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.
Lazăr Bogdan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Maria Seeman: ”Municipiul Alba Iulia este lider de parteneriat. Va fi un oraș
din România care conduce un consorțiu de parteneri din toată Europa respectiv de
țări precum Irlanda, Spania, Portugalia, Estonia, Ungaria chiar și districtul 22 din
Budapesta care și-au manifestat intenția de a ni se alătura ca parteneri. Și proiectul
vizează realizarea unei strategii de marketing de oraș inteligent. Este o strategie pe
care noi dorim să o pregătim pentru viitoarea perioadă de programare, pentru a
accesa finanțările pe care le vom vedea în oraș în acest domeniu, respectiv a face
orașul mai vizibil utilizând tehnologii intelegente.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 263/2019
14. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul
proiectului ”Crocus”, finanțat prin programul Europa pentru Cetățeni 2014 – 2020
Se dă cuvântul domnului Boc Valentin – expert local - 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 Lazăr Bogdan – secretar 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.
Lazăr Bogdan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Boc Valentin: ”Bună ziua. Am un proiect. Proiectul este scris în parteneriat
cu Irlanda. Ce vom face prin acest proiect? În primul rând cu asta vreau să și încep.
Banii sunt europeni prin Programul Europa pentru Cetățeni. Deci, nu avem
cofinanțare. Apoi, legat de activități. Vor fi două activități. O activitate prin care se
cumpără bulbi și se plantează în forma stelei lui David. Și a doua activitate pe care
vreau să o inițiez în școli. Am aici un manual al profesorului. Va prezenta istoria

holocaustului. Legat și cu holocaustul în România. Și anume, în special cu
holocaustul copiilor. Pentru că au fost foarte mulți copii care au murit în
holocaust. Apoi, legat de aceste activități educative din școli în care se va prezenta
despre holocaust, le vom prezenta și acest filmuleț despre cimitirul nostru din
Alba Iulia care este evreiesc și care are o istorie foarte mare. Apoi voi organiza un
eveniment în sinagogă.”
Paul Voicu: ”Domnilor colegi! Am fost de acord să susțin acest proiect. Pe
lângă ceea ce v-a spus colegul Boc că avem acest cimitir, unul dintre cele mai
mari cimitire urbane. Avem un oraș înfrățit cu Alba Iulia din Israle. Nazaret Ilit.
Este un oraș important pentru creștinătate și pentru relația noastră pe care o avem
cred că din 97 sau 98 această înfrățire. Avem atâtea acțiuni pe care le-am făcut
împreună și trebuie să recunoaștem că în istoria noastră nu foarte veche, Alba Iulia
fost locuită de foarte mulți evrei. Și acțiunile care sunt propuse pe acest proiect,
chiar dacă nu avem cofinanțare, am fost de acord să promovăm acest proiect.”
Bumbu Nicolae: ”Vreau să fac o paranteză. Vorbim de holocaust. Trebuie să
amintim și de etnia romă. Pentru că la holocaust s-au întâmplat multe și din partea
etniei rome.”
Boc Valentin: ”Este cuprinsă aici. Aici există și despre etnia romă
prezentat.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 264/2019
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 419/2018 a
Consiliului local cu privire la proiectul ”ALBA IULIA 360”- finanțat prin
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Se dă cuvântul doamnei Andreea Groza – consilier manager proiect
Direcția Programe - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Lazăr Bogdan – secretar 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.
Lazăr Bogdan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Părăsește sala de ședință domnul consilier Lazăr Bogdan.
Andreea Groza: ”Este vorba de introducerea a trei experți în cadrul statului

de funcții. Cei trei experți vor avea rolul de a juriza pe parcursul a trei zile un
concurs.”
Sandu Cornel Stelian: ”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. 265/2019
Părăsește sala de ședință domnul consilier Pocol Dorin și domnul consilier
Medrea Bogdan.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 20/2018 a
Consiliului local cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul
proiectului Start-up Plus – Anteprenoriat Urban în Centrul Țării
Se dă cuvântul doamnei Andreea Groza – consilier manager proiect
Direcția Programe - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Alin Ignat – președinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Alin Ignat: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Se dă cuvântul d-lui consilier Mircea Trifu – membru 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.
Mircea Trifu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Andreea Groza: ”Se supune aprobării modificarea Hotărârii nr. 20/2018 a
Consiliului local privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectulul
Start-up Plus - Antreprenoriat Urban în Centrul Țării.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 266/2019
17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 186/2019 a
Consiliului local al municipiuuli Alba Iulia
Se prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Mircea Trifu – membru 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.
Mircea Trifu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 267/2019
Revine în sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan și domnul
consilier Pocol Dorin.
18. Proiect de hotărâre privind sterilizarea gratuită a câinilor fără
pedigree, cu deținător, de pe raza municipiului Alba Iulia.
Se dă cuvântul domnului Vasile Bereș – șef Serviciul administrare piețe,
târguri și gestionarea câinilor fără stăpân 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."
Revine în sala de ședință domnul consilier Lazăr Bogdan.
Vasile Bereş: „Bună ziua. Prin acest proiect ne propunem demararea unei
campanii de sterilizare a câinilor din rasă comună cu stăpân de pe raza
municipiului Alba Iuloa. Este parte dintr-un program mai amplu pe care îl
desfăşurăm în colaborare cu trei organizaţii de protecţie a animalelor. Perioada este
15. 09. 2019 – 30. 11. 2019. Considerăm că este propice pentru desfăşurarea
acestei campanii. Vom populariza pe raza municipiului în puncte mobile prin
colaborare cu un ONG de pe raza municipiului Alba Iulia. Suma estimată a fi
cheltuită din buget se ridică la 45 mii lei. De asemenea, supun aprobării
dumneavoastră în cadrul proiectului, ca anexă avem un model de contract prestări
servicii între noi şi asociaţia respectivă, ca la punctul 5.3. să specificăm faptul că
prestatorul se obligă să plătească maxim 45 mii lei ca urmare a îndeplinirii
prestaţiei convenite.”
Marcel Jeler: „Aş vrea şi eu. M-am tot gândit la proiectul domnului dorctor
la momentul respectiv. Şi faţă de pretenţiile celor de la Prefectură cred, vă rog să
fiţi de acord ca să se introducă un articol suplimentar prin care să împuternicim în
mod distinct primarul municipiului ca să semneze contractul. Pentru că se trezeşte

după aia iar să ne ceară să modificăm hotărârea. Şi ca să fie în regulă sută la sută.
Vă rog să fiţi de acord.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot!”
Mircea Trifu: „Numai puţin!”
Sandu Cornel Stelian: „Nu despre străzi!”
Mircea Trifu: „Dacă eraţi atent, tot despre străzi era vorba! Dar
dumneavoastră am văzut că vă implicaţi, nu urmăriţi ...”
Sandu Cornel Stelian: „Nu! Este despre câini!”
Mircea Trifu: „Tot de străzi! Care erau tocmai pe străzi!”
Sandu Cornel Stelian: „Cu deţinător! Nu sunt cei de pe străzi!”
Mircea Trifu: „Dincolo de intervenţia aceasta care lungeşte fără sens ...”
Sandu Cornel Stelian: „Exact asta zic şi eu! Că intervenţia aceasta lungeşte
fără sens! Dar eu sunt domn totuşi şi vă las să vorbiţi!”
Mircea Trifu: „Adică, ce lungeşte fără sens_ Că daţi în mod legal cuvântul
unui consilier?”
Sandu Cornel Stelian: „Nu! Dar sunt de acord că intervenţia este fără sens!
Tu ai spus!”
Mircea Trifu: „Intervenţia dumneavoastră!”
Sandu Cornel Stelian: „Aaaa!”
Pocol Dorin: „Acum ce facem?”
Mircea Trifu: „Acum nu ştiu ce facem! Facem următorul lucru!
Obstrucţionăm un drept legal câştigat prin vot de un consilier local! Şi o facem de
fiecare dată în cadrul unei organizaţii care se numeşte Partidul Naţional Liberal din
Alba Iulia! Asta faceţi! Înţelegeţi?”
Paul Voicu: „Domnul Mircea Trifu! Sunt aici 21 de consilieri locali! Iertaţimă că am ridicat un pic glasul dar ca să mă auziţi! Aceleaşi drepturi sunt ale
fiecărui consilier local, nu numai ale unuia sau doi! De asta regulamentul prevede
să votăm şi să acceptăm cu toţii să vorbim unu, două, trei minute sau zece minute
sau cât vreţi dumneavoastră fiecare! Sunteţi 21! Nu spune legea că doar un singur
consilier trebuie să vorbească patru ore la fiecare proiect! Păi, dacă sunt 32 de
proiecte şi un consilier vorbeşte jumătate de oră la fiecare proiect, stăm şapte zile
în şedinţă de consiliu! Domnul Crişan! De câte ori am discutat? Conveniţi-le odată
şi votaţi-le! Trei, cinci, zece minute la fiecare proiect! Ce facem? Ne batem joc
unii de alţii? Sunteţi toţi consilieri! Dummneavoastră sunteţi mai consilier decât
mine?”
Mircea Trifu: „Dar care e problema? Am cerut cuvântul!”
Sandu Cornel Stelian: „Domnule consilier! Dacă te-am jignit, îmi cer scuze!
A fost numai o glumă! Îmi pare rău că nu ai înţeles-o!”
Mircea Trifu: „Mulţumesc! M-aţi jignit de mai multe ori în şedinţa asta![
Sandu Cornel Stelian: „La orice proiect, indiferent de la ce porneşte, ajungi
tot la străzi!”
Mircea Trifu: „Ce vroiam să vă spun referitor la chestia asta, este următorul
aspect. În urmă cu câteva luni de zile, în aprilie am susţinut cu toţii acest proiect.

Este foarte important să înţelegem. Aşa cum i-am spus domnului Paul Voicu şi
domnului Pleşa, acesta poate să fie un prim pas ca Alba Iulia să devină un exemplu
de bune practici în această treabă. Respectiv în administrarea acestei probleme
delicate a câinilor comunitari cu care se confruntă întreaga ţară. Şi deja sunt
factori importanţi care pot duce la chestiunea asta datorită acestor ong-uri. Iar cele
trei componente, respectiv de asigurare pentru câini în ecarisaj a unor condiţii
normale ... În momentul de faţă avem doar 84. Trebuie să ştiţi. Pe străzi sunt mai
mulţi câini comuniatri care nu pot fi aduşi acolo pentru că am intra în problema cu
eutanasierea. O a doua chestiune care are legătură cu îmbunătăţirea promovării
înfierilor. E o foarte bună soluţie.”
Haşa Cătălin: „Adopţiilor.”
Lazăr Bogdan: „Numai puţin! Vorbim de sterilizarea câinilor cu stăpân!
Acolo vorbim de ecarisaj! Aici vorbim, la fel cum scrie exact în titlua câinilor cu
deţinător!”
Mircea Trifu: „Ai dreptate! Dar tocmai! Mesajul meu este să îmbunătăţim
această chestiune pentru că dacă rezolvăm toate cele trei probleme, cei trei vectori,
atunci treaba poate fi rezolvată foarte bine!”
Alin Ignat: „Eu vreau să fac un mic amendament, o mică precizare. În
legătură cu ce spuneaţi mai devreme. Dumneavoastră vorbiţi cel mai mult dintre
toţi consilierii din consiliul local al municipiului Alba Iulia! Foarte mult degeaba!
Dar în democraţie, după cum bine ştiţi şi dreptul la cuvânt este limitat în timp în
funcţie de fiecare grupu de consilieri în parte! Exact ca în parlament! Grupul
majoritar PSD vorbeşte o jumătate de oră, PNL 15 minute şi aşa mai departe!”
Vasile Crişan: „Să citim şi noi!”
Paul Voicu: „Citiţi regulamentul că scrie!”
Vasile Crişan: „Câte minute avem dreptul? Că nu ştiu!”
Paul Voicu: „Propunem şi votăm!”
Alin Ignat: „Se fac propuneri pentru fiecare şedinţă! S-a mers până acum pe
bunul simţ! Nu poate vorbi un consilier independent cât vorbeşte un întreg consiliu
local! Nu vi se pare de bun simţ?”
Sandu Cornel Stelian: „Referitor la proiectul 18 dacă mai sunt discuţii?”
Paul Voicu: „Îmi pare bine că domnul Mircea Trifu aduce nişte chestiuni de
a îmbunătăţi! A uitat să mai spună un lucru! Că a fost cu noi la discuţii! Dragilor,
din păcate este o problemă foarte serioasă şi spinoasă! Pentru că aşa cum legea ne
obligă pe noi să facem acest serviciu public, este o lege în România care obligă
toate consiliile locale şi primăriile să facă acest serviciu! Dar vă rog pe
dumneavoastră să verificaţ câte primării şi consilii locale au acest serviciu! Ştiţi că
se aduc câini şi din altă parte!”
Vasile Crişan: „Este foarte adevărat ce spune domnul Paul Voicu! Acum
câţiva ani de zile s-a propus să se monteze nişte camere! Exact cum au foarte
multe comune! Aşa cum are comuna Râmeţ! Noi nu am vrut! Ne-am opus! Ştiu că
în Alba Iulia se pot aduce că nu s-a vrut să se monteze camere!”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă?

Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 268/2019
19. Proiect de hotărâre privind obligarea operatorului SC Polaris M
Holding SRL Constanța de a efectua activitățile de colectare, transport și
depozitarea deșeurilor municipale din cadrul Contractului nr. 69525/2013
privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare,
deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Mircea Petric –
inspector Serviciul
administrarea activităților domeniului public 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."
Mircea Petric: „S-a discutat în comisie. Am discutat pe salubrizare şi vom
discuta încă până se rezolvă pe proiectul Smith implementarea.”
Medrea Bogdan: „Când s-a votat prelungirea acestui contract am cerut să
se creeze acea comisie de analiză asupra tarifelor şi a faptului că nu mi se pare
normal ca populaţia să plătească că unii nu şi-au făcut treaba. Solicit încă odată
primăriei să facă acest lucru iar cei care sunt vinovaţi să plătească.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri
Vasile Crișan, Medrea Bogdan, Bucur Dumitru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 269/2019
20. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiul Alba Iulia:
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA
DE LOCUINTE INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE SI REALIZARE
STRADA ACCES, ALBA IULIA, STR. ANA IPATESCU, FN, solicitant
MUNTEAN GHEORGHE, KOLAR DANIEL”, conform planului de situație
anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan – 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.”
Părăsesc sala de şedinţă domnii consilieri Paul Voicu, Raul Sebastian
Tudoraşcu, Alin Ignat, Lazăr Bogdan.
Alexandru Romaniţan: „Suntem pe strada Ana Ipătescu undeva în Partoş.
Situaţia existentă prezintă un imobil teren. Se propune realizarea unei străzi de
acces la loturi nou create pe mijlocul parcelei.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 1. Cine este pentru avizare?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 15 voturi pentru.”
Revine în sala de şedinţă domnul consilier Paul Voicu.
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE ZONA
FUNCTIONALA DIN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT IN ZONA
LOCUINTELOR INDIVIDUALE JOASE, ALBA IULIA, STR. ALCALA DE
HENARES, FN, solicitant FARA DANIEL, FARA SIMONA DIANA,
POPESCU MIRCEA ADRIAN, POPESCU ANDREEA, ARHIEPISCOPIA
ROMANO CATOLICA”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan – 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 undeva în zona de nord la continuare
Alcala de Henares, Gheorghe Şincai, strada Albac. Avem la fel o parcelă de
teren prevăzută în PUG ca zonă B. O zonă de sport şi agrement. Se propune
modificarea acestei reglementări pentru construirea unor locuinţe unifamiliale.”
Mircea Trifu: „Dacă puteţi să precizaţi mai exact unde e.”
Alexandru Romaniţan: „Strada Gârda se continuă, Alcala de Henares care
merge în sus şi strada Bayonne. Şi zona e cea cu roşu.”
Mircea Trifu: „Practic este zona unde a fost aprobată baza de agrement în
puz-ul cu Orizontul?”
Revine în sala de şedinţă domnul consilier Raul Sebastian Tudoraşcu şi
Lazăr Bogdan.
Pocol Dorin: „E mai la sud un pic!

Mircea Trifu: „Am întrebat asta în aceeaşi notă în care discutăm despre
canalul colector care are traseul pe acolo.”
Alexandru Romaniţan: „Da. Asta vroiam să mai zic. Documentaţia a mai
fost avizată odată. A mai venit încă odată la avizare din privinţa faptului că s-a
încercat obţinerea avizelor de la ANIF pentru accesul peste canal. Noua
documentaţie vine cu o alee de acces la parcela aceasta. Patru sau cinci sau câte
sunt aici. Pe termen scurt.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 2. Cine este pentru avizare?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 17 voturi pentru şi o abţinere
Vasile Crişan.”
Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83970/05.08.2019
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE PLATFORMA
BETONATA, AMPLASARE SPALATORIE AUTO MOBILA, ALBA IULIA,
STR. REPUBLICII, NR. 34 solicitant SC LIN & EMA SRL pentru SC
NADENKA SRL”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romaniţan: „Suntem pe bulevardul Republicii pe partea cu
Selgros. Se propune amplasarea unei staţii mobile. Aceasta cred că este o poză
cu cea din Sebeş dacă nu mă înşel.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 3. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Pleşa Gabriel.
Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 71644/05.07.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE
SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA,
STR. C. PORUMBESCU, NR. 7, solicitant SC MARCONST SRL prin
MIHACEA MARCEL VASILE”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romaniţan: „Suntem pe Calea Moţilor către Miceşti pe strada
Ciprian Porumbescu. Cinci locuinţe înşiruite individuale. Şapte locuri de
parcare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 4. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 17 voturi pentru.”
Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83967/05.08.2019.
Amana Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE
SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT, ALBA IULIA, STR. EMIL
RACOVITA, NR. 52, solicitant MACARIE SORINEL pentru SC ACTUAL
SRL”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.
Alexandru Romaniţan: „Suntem pe Emil Racoviţă. O parcelă de teren. Se
propun cinci locuinţe semicolective înşiruite. Parcările către stradă. O alee de
incintă care leagă cumva cu aleea din strada arieşului pe partea de est. Aici pot
să vă spun că a fost înaintată de către colegul o cerere de amânare a acestei
documentaţii de vecinul de la nord. Au fost probleme cu consultarea populaţiei
sesizate de vecini.
D-na Codruţa Şuteu: „Bună ziua. Codruţa Şuteu mă numesc. Sunt vecina
directă a terenului pe care se propune construirea de locuinţe înşiruite. Abia ieri
mi-a fost înaintată o parte din documentaţie de către proprietarul care doreşte
construirea acestor locuinţe şi un răspuns parţial de către Primărie. Am solicitat
să mi se comunice în scris detalii referitoare la acest proiect, având în vedere că
locuinţele vor fi construite exact în faţa casei în care eu locuiesc. Iar distanţa
între gardul despărţitor şi faţada casei mele este de doar trei metri. Iar în
condiţiile în care se doreşte construirea de locuinţe înşiruite, de inci locuinţe la o
înălţime de nouă metri, doresc mai multe detalii privind raportul de însorire, ce
efecte va avea în ceea ce priveşte sunetele, toxicitatea, având în vedere că sunt
prevăzute şi cinci locuri de parcare. Pe acest motiv eu vă propun să amânaţi
pentru şedinţa următoare discutarea acestui proiect pentru a mi se pune la
dispoziţie detalii referitoare la aceste construcţii.”
Revine în sala de şedinţă domnul consilier Pleşa Gabriel.

Domnul investitor: „Numai puţin! Detaliile aţi semnat că le-aţi primit!”
D-na Codruţa Şuteu: „Da. E adevărat. Dar nu am primit toate detaliile.”
Domnul investitor: „Ce detalii nu aţi primit?”
Revine în sala de şedinţă domnul consilier Alin Ignat.
D-na Codruţa Şuteu: „În ceea ce priveşte studiul de însorire nu am primit
toate planşele. Dar studiul de însorire presupune şi concluziile aferente acestor
imagini care mie ca şi vecin direct care mă va afecta nu îmi spune în ce
moment al zilei voi avea soare şi la care din ferestrele casei. Ori mie mi s-a
înmânat doar o planşă fotografică. Eu consider că nu am fost lămurită pe deplin
cu privire la impactul pe care aceste locuinţe înşiruite îl vor avea asupra
locuinţei mele.”
Domnul investitor: „S-a prezentat planul de însorire pentru ziua de 22
decembrie.”
D-na Codruţa Şuteu: „Nu este plan.”
Domnul investitor: „Deci, nu ste suficient când soarele este cel mai
coborât!”
D-na Codruţa Şuteu: „Lipsesc concluziile care din punctul meu de vedere
ar trebui prezentate de către arhitect.”
Medrea Bogdan: „Vreau să precizez că în comisie s-a dat aviz favorabil
fără să ştim de această problemă.”
Popescu Marius Ciprian: „Cred că ar fi bine o amânare tocmai ca să se
pună bine la punct. O lună cred că este de bun augur pentru ambele părţi ca să
îşi rezolve problemele.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 5. Cine este pentru
amânarea acestui proiect? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 19 voturi pentru amânare.”
Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 84440/06.08.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE A DOUA
LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. ZLATNEI, NR. 83., solicitant
GHERMAN ALIN GABRIEL”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

Alexandru Romaniţan: „Suntem pe Calea Moţilor la intrarea în Miceşti.
Situaţia existentă prezintă o locuinţă existentă. Se propune o a doua pe parcelă.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 6. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
Părăsesc sala de şedinţă domnii consilieri Pocol Dorin, Bucur Dumitru,
Popescu Marius Ciprian.
Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83965/08.05.2019.
Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ APROBAT CU
HCL 190/2011, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI SALI DE
EVENIMENTE, ALBA IULIA, STR. DRAMBARULUI, NR. 20, solicitant
NEATA DORU si sotia NEATA IZABELLA”, conform planului de situație
anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan – 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 pe strada Drâmbarului. A fost aprobat în
2011 un PUZ. Se modifică soluţia de forma aceasta.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 7. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 16 voturi pentru.”
Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83964/05.08.2019.
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE
FAMILIALE, ALBA IULIA, STR. DIANA, FN solicitant NEAGOE
GHEORGHE IOAN SORIN, ISVERNARI CONSTANTIN CRISTIAN,
ISVERNARI ANDREEA MIHAELA, DAIAN IOSIF MARIUS, DAIAN
IOSIF BOGDAN, ORBAN TIBOR, ORBAN EMILIA, SIRB IOAN, SIRB
SIMZIANA, LA MALVA CARMEN NICOLETA”, conform planului de
situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan – 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: „De aproape un an a fost avizat acest PUZ.
Suntem în Pâclişa pe strada Diana. Din strada Brânduşei. Situaţia existentă
prezintă o parcelă de forma aceasta. Se propune o stradă de acces la loturile nou
create. Strada are şase metri şi pe viitor şi cu o dezvoltare a unui trotuar pe
partea de nord-vest de către viitorul investitor.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 8. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 16 voturi pentru.”
Art.9: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83880/05.08.2019.
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE – MODIFICARE TRAMA STRADALA APROBATA CU
HCL 195, ART. 8 DIN 28.06.2013, ALBA IULIA, STR. THEODOR
PALLADY, solicitant DUTU LUCRETIA”, conform planului de situație
anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Alexandru Romaniţan: „Suntem mai sus de baza mulitară, pe Lalelelor şi
Theodor Pallady. Situaţia existentă aprobată prin PUZ Şeigău prezintă o stradă
de acces de opt metri. După cum ştiţi, PUZ-ul Şeigău are nişte reglementări mai
speciale cu parcele de 1000 de metri, POT 25%. Prezenta documetaţie propune
lîţirea străzii dacă nu mă înşel cu un metru către parcela studiată şi lotizarea. În
mare se păstrează reglementările urbanistice. Se scade parcela minimă de la
1000 metri la 600 metri şi creşte puţin procentul de ocupare şi coeficientul de
utilizare a terenului.”
Sandu Cornel Stelian: „Dar de ce scade?”
Revin în sala de şedinţă domnii consilieri Popescu Marius Ciprian şi
Bucur Dumitru.
Alexandru Romaniţan: „Se propune o parcelă mai mică.”
Sandu Cornel Stelian: „Să fie mai multe?”
Alexandru Romaniţan: „Probabil să fie mai accesibile. Nu ştiu dacă e
cazul să îmi spun părerea personal.”
Paul Voicu: „Consiliul local a votat nişte condiţii tehnice pentru toată
zona aia de acolo. Dacă luăm acum fiecare parcelă în parte şi revenim la ele ca
suprafeţe, atunci ce facem? Noi am pus acolo condiţii pentru că este o zonă care
merge adiacent cu liziera pădurii. Şi în partea de vii am propus nişte suprafeţe

minime. Am zis atunci că cei care au terenuri mai mici, care au terenuri
cumpărate mai mici şi există câte o proprietate, nu le putem spune că nu pot să
îşi facă locuinţe. Dar nu aşa un lot mare să îl parcelăm şi să stricăm ce am votat
atunci! Cum vreţi dumneavoastră!”
Sandu Cornel Stelian: „Comisia?”
Alexandru Romaniţan: „Comisia de dezvoltare din Consiliul local a dat
aviz nefavorabil iar comisia de urbanism a dat aviz favorabil.”
Mircea Trifu: „Eu acum nu am documentele pe care le-am primit de la
dumneavoastră ca urmare a unei cereri şi care face referire la o chestiune care
ţine de zona asta a PUZ-ului Şeigău. Şi chiar dumneavoastră spuneaţi că în zona
aceasta unde aveţi restricţii cu parcele minime de 1000 mp şi în alte zone, aveţi
mai multe solicitări. Deci, nu unele punctuale. Şi că aveţi în vedere anul viitor
prin reconfigurarea PUG-ului să scoateţi restricţia asta.”
Paul Voicu: „Nu am zis niciodată aşa!”
Mircea Trifu: „Îmi pare rău că nu am documentul! Dar am citit foarte
atent!”
Paul Voicu: „Eu personal nu am spus niciodatp aşa ceva!”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 9. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 1 voturi pentru Mircea Trifu,
3 voturi împotrivă Alin Ignat, Medrea Bogdan, Sandu Cornel Stelian și 14
abțineri Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Vasile Crișan,
Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan
Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Raul
Sebastian Tudorașcu .”
Art.10: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83739/05.08.2019.
Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI
URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA,
ALBA IULIA, BD. REVOLUTIEI 1989, NR. 1E, solicitant DOLHA
COSMINA DOMNICA, DOLHA ANTON FLORIN”, conform planului de
situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan – 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: „Aici suntem la Lidl pe bulevardul Revoluţiei. A
doua- treia parcelă pe stânga. Vă zic sincer. Aici certificatul de urbanism şi

PUZ-ul au plecat de la faptul că parcela are doar vreo 300 mp. Este între două
parcele construite. Parcela minimă construibilă conform PUG este de 500 mp.
Şi de aici practic se propune construirea unei locuinţe individuale. Era necesar
PUZ-ul pentru că modificăm suprafaţa minimă cinstruibilă.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 10. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 17 voturi pentru şi o abţinere
Vasile Crişan.”
Art.11: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 83583/05.08.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE SI REALIZARE DRUM ACCES,
ALBA IULIA, STR. ZARNESTI, NR. 6., solicitant PERTA RADU, PERTA
NICOLAE, PERTA DOINITA”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan – 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: „E o documentaţie avizată acum câteva luni la
începutul anului. La fel, avem un lot mare. Există propuse două străzi de acces.
Prezenta documentaţie modernizează aceste străzi. Creează şi o pastilă de
întoarcere. Propune o stradă secundară cu pastilă de întoarcere.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 11. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 17 voturi pentru şi o abţinere
Bucur Dumitru.”
Art.12: Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism PUD de la art.
3, art.4 si art. 5 perioada de valabilitate de 3 ani.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă proiectul precum şi raportul de specialitate.
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 12. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
Art.13: Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism de la art. 6, art.
7, art. 9 si art. 10 perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte
documentatii de urbanism pe terenul reglementat.

Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă proiectul precum şi raportul de specialitate.
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 13. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu
articolele. Cine este pentru aprobare?”
”Fiind supus la vot, proiectul și articolele au fost votate cu 18 voturi
pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 270/2019
21. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în
cuprinsul Hotărârii nr. 138/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Florin Onișor – director Club Sportiv Municipal
Unirea Alba Iulia care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Lazăr Bogdan – 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.
Lazăr Bogdan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Florin Onișor: ”Prin Hotărârea nr. 138/2019 s-a aprobat încheierea unui
contract de asistență juridică cu un Birou de Avocatură în vederea reprezentării în
justiție și apărării intereselor Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia în
cauzele ce fac obiectul Dosarelor civile nr.2086/107/2018 și nr.656/107/2019,
ambele aflate pe rolul Tribunalului ALBA. În titlul hotărârii și în cuprinsul art. 1 al
acestei hotărâri s-au inversat două cifre. Corect este 2806.”
Sandu Cornel Stelian: ”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 271/2019
Părăsește sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere
directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan cuza, bl. G4
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Birou licitații, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Mihai Pripon: ”Aici este vorba de concesionarea prin negocierea directă
a unui teren în suprafață de 116 mp în vederea edificării unei extinderi de spațiu
comercial și birouri conform planurilor urbanistice aprobate de dumneavoastră.
În ceea ce privește prețul de pornire al negocierii directe, acesta a fost calculat
potrivit dispozițiilor legale în vigoare la 1,60 euro/mp/an.”
Lazăr bogdan: ”Pot să întreb ți eu cine a făcut la 1,60 euro/mp/an?”
Mihai Pripon: ”Păi, domnul consilier! Dacă vă uitați în raportul de
specialitate acolo o să vedeți că vi se spune temeiul legal în baza căriua se
calculează. Prin raportul de evaluare s-a stabilit că valoare de piață este 40 de
euro/mp/an. Împărțiți la 25 să vedeți cât vă iese. Dacă doriți să stabiliți un alt
preț, asta vă privește.”
Paul Voicu: ”Domnul Lazăr! Așa se calculează din punct de vedere al
concesiunii pe an. Oricum concesiunea este pe 49 de ani. Legea spune că se
împarte la 25 nu la 49. La jumătatea din perioadă. Așa se face. Așa s-a făcut la
fiecare proiect. Propuneți altceva și ...”
Lazăr Bogdan: ”Deci, mi se pare mult prea mic! Eu nu pot fi de acord1
Cred că asta este formula de calcul! Dar ca primărie vrem să scoatem în
concesiune, vrem și un profit! 1,60 euro/mp/an! Nici un pachet de țigări!”
Paul Voicu: ”Așa cum v-au spus colegii mei, și la punctul 1 sai 2 de la
diverse, de-a lungul timpului începând cu 1991 și până acum primăria a scos la
licitație și la concesiune, și la închiriere și la vânzare foarte multe suprafețe de
teren adiacente unor extinderi sau grădini sau întregiri de suprafețe. Ele sunt
foarte diferite pe parcursul celor 30 de ani pentru că așa a mers piața, așa a mers
partea de legislație. Sunt atât de diferite pe contracte încât nu poți să le iei și să
le faci o medie. Nu ai cum.”
Lazăr Bogdan: ”Eu vă cred!”
Paul Voicu: ”Și chiar vă rog, domnul Crișan, că sunteți în comisia de
negociere! Acolo nu mai putem lucra la preț! Aici da că suntem în ședință de
consiliu!”
Vasile Crișan: ”Asta am vrut să zic! Rog colegii să stabilească un preț, că
altfel ne trezim comisia că s-a stabilit! Face 1,60! Și vine și dă 1,61 și nu ai ce
să mai zic! Că colegii sunt de acord cu 1,61 și îl ia cu 1,61! V-aș ruga să
propuneți un preț!”
Lazăr Bogdan: ”Să propun eu?”
Vasile Crișan: ”Oricare!”
Paul Voicu: ”Puteți face amendamentele fiecare dintre voi!”
Lazăr Bogdan: ”Deci, eu nu cunosc valoarea pieței! Dar nici în vârful
muntelui Roșiorii de Vede nu cred că este 1,61 de euro! Eu nu contest ce a făcut

acel expert! Dar hai să fim realiști!”
Vasile Crișan: ”Hai să fim serioși!”
Lazăr Bogdan: ”Sincer să fim! 1,60! Chiar în concesiune! Gândiți-vă 1,60
euro/an!”
Pleșa Gabriel: ”Odată! Unde e situată această concesiune?”
Lazăr Bogdan: ”Poate să fie la cucuieții din deal!”
Pleșa Gabriel: ”Blocul G3 este la ieșire spre Cluj. După pompieri. Acolo
există o concesiune pe trei sferturi din fațada blocului. Dacă se va face această
concesiune, întregește acest front. Vă aduc aminte că eu cred că vine la timp, și
nu discut de preț, pentru că derulăm și un proiect pe fonduri europene de
restaurarea fațadei blocului, a instalației de acolo, a izolării. Eu cred cel puțin că
e binevenită o întregire a frontului. Din punct de vedere al prețului, probabil că
evaluatorul a luat în considerare zona respectivă. Eu cred că au niște
instrumente cu care lucrează.”
Lazăr Bogdan: ”Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar am calculat în
lei pe lună. 0,62 de bani metru pătrat pe lună. Eu nu știu.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Lazăr! Vreo propunere?”
Lazăr Bogdan: ”Eu am o propunere. Eu aș amâna ca să nu fac nici un preț
prea mare, nici un preț prea mic.”
Sandu Cornel Stelian: ”Faceți o propunere de preț!”
Lazăr Bogdan: ”1,60 mi se pare infim! 0,62 de bani! 0,62 de bani pe lună!
Nici nu mă mir că primăria nu are bani de investiții cu asemenea ... Dar din nou
nu aș propune un preț minim de licitație pentru că nu sunt foarte bine
documentat și să amânăm!”
Sandu Cornel Stelian: ”Poate cineva propune un preț? Domnul Crișan!”
Vasile Crișan: ”Nu aș putea propune că nu sunt documentat! Doar am
pățit atâtea situații și știm excat cum s-a dat și anumite tonete! Și după aia să
zică: domnule, ați luat hotărârea!”
Pleșa Gabriel: ”Vreți să mai faceți o evaluare?”
Lazăr Bogdan: ”Acum nu știu care e valoarea pieței acolo! Să încercăm
să găsim o soluție! Haideți să amânăm!”
Medrea Bogdan: ”Valoarea pieței este 80 – 90 de euro acolo!”
Sandu Cornel Stelian: ”Deci, e dublu de cât zice valoarea asta de 40!”
Medrea Bogdan: ”Vândut de o jumătate de an!”
Lazăr Bogdan: ”Să facem altceva! Decât să dăm în concesiune mai bine
să dăm în chirie! Și atunci am reglat prețul!”
Paul Voicu: ”Pe partea de construcții legea zice că trebuie concesiune!”
Paul Voicu: ”Conform legii nr. 50 nu poți să obții autorizație de construire
decât ori pe teren proprietate ori pe teren concesionat!”
Vasile Crișan: ”La asemenea prețuri concesionez eu pentru societatea
mea, pentru școala de conducători auto!”
Sandu Cornel Stelian: ”Și de ce nu concesionați?”
Vasile Crișan: ”Facem un calcul!Eu plătesc zeci de milioane pe un spațiu

mult mai mic decât ăla și lui îl dăm pe gratis!”
Lazăr Bogdan: ”O gumă orbit costă mai mult!”
Mihai Pripon: ”În decursul timpului, toate consiliile locale au propus în
marea majoritate a situațiilor alt preț decât cel care a ieșit din expertiză. Nu vă
împiedică nimic și pe dumneavoastră să faceți la fel.”
Lazăr Bogdan: ”Corect! Dar nefiind documentat cu prețul zonei, eu
propun să amânăm. Eu propun chiar să îl invităm pe domnul ăsta care a făcut
expertiza să ne spună cum a ieșit prețul de orbit! Orbitul acolo! Dacă nu, eu zic
să înceapă licitația de la 100 de euro! Vă convine? Nu! Nu putem să facem
afirmația așa aiurea! Nu putem să ne jucăm nici cu cetățeanul, nici cu Primăria!
Haideți să ne documentăm!”
Sandu Cornel Stelian: ”Există vreo propunere de preț?”
Vasile Crișan: ”Domnul sandu! Până nu se face o propunere bună pățim sau
suntem în situația de acum trei zile cu situația de pe Brădișor! Eu vă spun un
lucru! Hai să propunem 10 euro și să vedem ce se întâmplă! Dacă, venim cu
altul!”
Lazăr Bogdan: ”Încă odată vă spun. Dacă amânăm până la următoarea
ședință chiar dacă e extraordinară o să vin cu o propunere echitabilă și pentru
om și pentru Primărie! Dar așa să spun acum din cap, să scot din joben un preț!
Nu sunt Trump! Cer să amânăm și venim cu un preț corect!”
Mihai Pripon: ”Să vă spun un lucru. Actualul consiliu local a aprobat
concesiuni în decursul acestor trei ani în care funcționați și cam la toate v-ați
dus la un preț unitar de 10 euro/mp/an. Cam la fiecare. Și vă aduc aminte. Și vă
pot dovedi.”
Lazăr Bogdan: ”Tot spuneți că toate consiliile!”
Sandu Cornel Stelian: ”Zice de noi!”
Lazăr Bogdan: ”Tot asta ați făcut! Hai să schimbăm!”
Pleșa Gabriel: ”M-aș duce pe logica domnului Bogdan Medrea și propun
amendamentul de 3,2/mp/an.”
Lazăr Bogdan: ”Nu!”
Pleșa Gabriel: ”O să vedem la vot!”
Vasile Crișan: ”Sunt interese!”
Sandu Cornel Stelian: ”Aveți altă propunere, domnul Crișan?”
Vasile Crișan: ”Sunt scopuri care mă face să cred ...”
Lazăr Bogdan: ”Propun undeva la 45 euro/mp/an. E undeva la trei și un
pic! Că na! Cam 500 de euro pe lună ar trebui să plătească persoana respectivă!”
Vasile Crișan: ”Iar nu e bine!”
Mihai Pripon: ”La diverse am discutat despre acel interogatoriu.
Cetățeanul respectiv ne-a dat în instanță pe motiv că onor consiliul local a
încălcat legea cu privire la stabilirea prețului de pornire a licitației.”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Eu fac amendamentul de 10 euro.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot amendamentul domnului Pleșa de
3,2 euro/mp/an. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 1 vot pentru Pleșa
Gabriel și 16 voturi împotrivă Paul Voicu, Sandu Cornel Stelian, Popa Pavel,
Domuța Iulius Viorel, Vasile Crișan, Bumbu Nicolae, Medrea Bogdan, Bunea
Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan, Alin Ignat,
Hașa Cătălin, Raul Sebastian Tudorașcu, Moldovan Angela, Lupea Gabriel.”
Sandu Cornel Stelian: ”Amendamentul a fost respins. Supun la vot
amendamentul domnului Lazăr Bogdan de 45 euro/mp/an. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 6 voturi pentru Lazăr
Bogdan, Popescu Marius Ciprian, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bumbu
Nicolae, Bunea Ioan Iulian și 11 voturi împotrivă Paul Voicu, Pleșa Gabriel,
Raul Sebastian Tudorașcu, Sandu Cornel Stelian, Popa Pavel, Domuța Iulius
Viorel, Alin Ignat, Hașa Cătălin, Moldovan Angela, Lupea Gabriel, Vasile
Crișan.”
Sandu Cornel Stelian: ”Amendamentul a fost respins. Supun la vot
amendametul domnului Raul Sebastian Tudorașcu de 10 euro/mp/an. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 12 voturi pentru, 3
abțineri Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian și 2 voturi
împotrivă Vasile Crișan, Lazăr Bogdan.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu
amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul și amendamentul a fost votat cu 12 voturi
pentru, 3 abțineri Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian și 2 voturi
împotrivă Vasile Crișan, Lazăr Bogdan.”
Sandu Cornel Stelian: ”Suntem 17 prezenți. A plecat domnul Trifu. Și-a
făcut numărul! Despre străzi nu mai era vorba!”
Lazăr Bogdan: ”Care sunt concluziile? Ce s-a votat?”
Sandu Cornel Stelian: ”10 euro.”
S-a adoptat Hotărârea 272/2019
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 181/2016 a
Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Birou licitații, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Mihai Pripon: ”Aici v-aș ruga să facem o modificare în conținut. Colegii
care au redactat proiectul nu au ținut cont de modificările legislative, adică a

codului administrativ. Denumirea corectă a acestei comisii ar trebui să fie
”comisia de licitație și negociere pentru vânzarea, concesionarea și închirierea
unor bunuri proprietate privată a municipiului Alba Iulia”. Pentru bunurile
proprietate publică pentru concesionare și pentru închiriere există o altă
procedură și se constituie altă comisie. Și acum, în ceea ce privește proiectul
efectiv, prin acest proiect se propune modificarea componenței acestei comisii
din două motive. În primul rând că președintele acestei comisii - domnul Paul
Voicu a fost ales să exercite atribuțiile primarului pe durata vacanței funcției și
înlocuirea domnului Lupea care poate foarte greu să vină la aceste ședințe de
comisie din cauza programului.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dacă aveți propuneri?”
Pleșa Gabriel: ”Îl propun pe domnul consilier Popescu Antoniu Emil.”
Sandu Cornel Stelian: ”Alte propuneri dacă mai sunt? Nu sunt, așadar
supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu modificarea propusă de domnul
Mihai Pripon precum și cu propunerea domnului consilier Pleșa Gabriel.”
„Fiind supus la vot, proiectul cu modificarea precum și propunerea a fost
votat cu 17 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 273/2019
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii către Partidul Acțiunea
Națională Alba a unui imobil (construcție), situat în Alba Iulia, strada Calea
Moților, FN
Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon – șef Birou licitații, contracte - care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Mihai Pripon: ”Este vorba de închirierea unui spațiu în suprafață de 49,30
mp proprietatea municipiului Alba Iulia ca sediu pentru Partidul acțiunea
Națională Alba. Prețul de închiriere propus este 0,15 lei/mp conform hotărârii
Consiliului local privind aprobarea taxelor și impozitelor locale.”
Moldovan Angela: ”Acum un an și jumătate eu am făcut o cerere către
domnul Hava prin care am cerut un sediu pentru Partidul Mișcarea Populară. Mi
s-a dat un răspuns în scris că nu există nici un spațiu disponibil dar în cazul în
care va apărea ceva, vom fi anunțați. Domnul Mircea Trifu face o cerere în 25
iulie și în luna aceasta i se atribuie un spațiu. Noi de ce nu am fost anunțați? Sau
îl împărțim cu domnul Trifu?”
Mihai Pripon: ”Problema este că noi atribuim spații când există spații
vacante și la cel care ne cere atunci.”
Moldovan Angela: ”A! Să cer în fiecare lună!”

Paul Voicu: ”Îmi cer scuze că intervin. Noi am făcut un proiect.
Dumneavoastră votați și dezbatem. Așa că nu am atribuit la nimeni nimic.”
Moldovan Angela. ”A fost făcută cererea scrisă.”
Lazăr Bogdan: ”Acum, că s-a făcut mână în mână! Noi ca partid plătim
chirie! Nu am cerut, nu am primit! Domnii de la PSD la fel presupun! Plătiți
chirie sau nu?”
Vasile Crișan: ”Da! Plătim!”
Lazăr Bogdan: ”PNL presupun că la fel! Mai mult decât atât, plătește pe
suprafața lui cu tot pe lună 7,35 pe lună!”
Moldovan Angela: ”Ridicol!”
Bumbu Nicolae: ”Și unde?”
Lazăr Bogdan: ”Ultra, ultra, ultra central! Deci, ultracentral!”
Bumbu Nicolae: ”E vorba și de poziție!”
Lazăr Bogdan: ”Mi se pare chiar bătaie de joc!”
Vasile Crișan: ”Nu sunt de acord cu prețul! Dar aduceți-vă aminte că
avem lângă spațiul lui domnul care vrea să îl închirieze. Cu cât l-ați votat ca să
fie închiriat? Verificați actele! Am întrebat conducerea Primăriei municipiului
Alba Iulia care este prețul? Că s-a votat în ședință de consiliu! Dar este un preț
enorm de mic acolo! Și am spus atunci că nu e bine! Dar s-a votat! Ave,
majoritate! De acord cu dumneavoastră! Nu sunt de acord nici cu prețul ăla! Și
întreb Primăria municipiului Alba Iulia să ne spună cu cât s-a închiriat spațiul
de lângă? Și data viitoare când o să ne spună, o să tragem concluziile de
rigoare!”
Medrea Bogdan: ”Eu am o propunere. Dacă fiecare partid din acesta mai
mic care nu are un sediu și vrea să își obțină un sediu, hai să le dăm o șansă să
liciteze între ei! Care oferă mai mult! Ca la licitație!”
Moldovan Angela: ”Ce idee năstrușnică!”
Sandu Cornel Stelian: ”Asta a fost o glumă!”
Moldovan Angela: ”Sigur că da!”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
„Fiind supus la vot, la numărătoarea voturilor au fost 3 abțineri Sandu
Cornel Stelian, Pleșa Gabriel, Hașa Cătălin și 14 voturi împotrivă Bumbu
Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Vasile Crișan, Domuța Iulius
Viorel, Ignat Alin, Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Medrea Bogdan, Moldovan
Angela, Paul Voicu, Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Tudorașcu Raul
Sebastian.”
Proiectul a fost respins.
S-a adoptat Hotărârea 274/2019
25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Viceprimarului cu atribuții de

primar al municipiului Alba Iulia d-nul Voicu Paul, să semneze procesele verbale
de vecinătate și documentațiile întocmite pentru înscrierea în Cartea funciară a
hotărârilor consiliului local, conform Ordinului ANCPI nr. 700/2014
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar
pentru cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”Împuternicim pe domnul Paul Voicu să semneze
documentele pe care le facem noi pentru cadastru în urma hotărârilor și procese
verbale.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 275/2019
26. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în domeniul public al
Municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar
pentru cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Marcel Jeler: ”E singurul proiect care trebuie votat cu două treimi.”
Pavel Nicolae: ”E vorba de clădirea de la Apa CTTA care trebuie trecută
în domeniul public.”
Lazăr Bogdan: ”Stați numai puțin că nu înțeleg! Spațiul respectiv trebuie
făcut în domeniul public ca să fie întabulat?”
Pavel Nicolae: ”Da. El a fost pe un proiect al Apei și a revenit la Primărie.
Îl dau gata făcut la Primărie.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 12 voturi pentru și 5 abțineri
Bunea Ioan Iulian, Bumbu Nicolae, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Vasile
Crișan.”

S-a adoptat Hotărârea 276/2019
Revine în sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.
27. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței asupra imobilului
situat în strada Avram Iancu ”alei și zone verzi” din municipiul Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar
pentru cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”Aici sunt alei și zone verzi din zona Avram Iancu lângă
parohia ortodoxă. Acolo am făcut o întabulare și la vremea respectivă nu am
avut cunoștință de niște documente și am întabulat și o grădină. Și acum
revenim și ne retragem. Și pentru rectificare de suprafață trebuie hotărâre de
consiliu.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 277/2019
28. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea municipiului Alba
Iulia – domeniul privat asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada
tudor Vladimirescu, nr. 12
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar
pentru cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”E vorba de terenul de sub magazinul cu obiecte
bisericeștidin centru. Acolo sunt doi proprietari. Biserica și cineva la etaj. Și
vrea să cumpere terenul.”
Lazăr Bogdan: ”Aici nu e nevoie de două treimi? Ați zis că e singurul!”
Marcel Jeler: ”Da. E și ăsta.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de

hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 12 voturi pentru și 6 abțineri
Mircea Trifu, Lazăr Bogdan, Vasile Crișan, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian,
Bumbu Nicolae.”
Lazăr Bogdan: ”Trebuie sau nu trebuie două treimi? A trecut? Eu m-am
abținut că nu știe nimeni nimic aici! Nu sunt lămurit, drept și prin urmare mă
abțin!”
S-a adoptat Hotărârea 278/2019
29. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului
Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, stradaBarbu Ștefănescu
Delavrancea
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar
pentru cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”Europa Expres și Vinersar Dorin donează un drum. E ok.
Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea. Propunem preluarea lui.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 279/2019
30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 172/2019 a
Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar
pentru cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea
domeniului public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”Aici a fost o documentație de parcelare cadastrală
însușită. S-a greșit un per la un număr topografic.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de

hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere
Vasile Crișan.”
S-a adoptat Hotărârea 280/2019
Mircea Trifu: ”Domnule președinte! Vreau să solicit o interpelare. Nici nu
știu cum să îi spun din punctul acesta de vedere pentru că legea nu mi-a permis să
fiu în sală la proiectul nr. 24. Și vreau să spun și eu două cuvinte dacă se poate. Eu
am solicitat Primăriei să ne pună la dispoziție un sediu, așa cum prevede legea. Iar
această hotărâre care stă la baza fixării prețurilor, pe care culmea ... eu nu am votato! Și văd că pe foarte mulți dintre dumneavoastră i-a deranjat prețul, care și mie mi
se pare ridicol pentru spațiul de care s-a discutat! Este același preț care în baza
aceleași hotărâri votate mai puțin de șase luni sau șase luni chiar de
dumneavoastră, același preț cu care, nu vreau să enumăr aici mai multe partide!
Cred că de cinci ani toate au deținut astfel de spații la același preț! Acum, eu
evident că data viitoare o să fac un proiect și o să îl aduc în discuția
dumneavoastră, care să aibă ca obiect mărirea acestui preț pe metru pătrat, care mi
se pare și mie ridicol! Dar mi se pare la fel de echitabil și rezonabil că suntem
colegi, chiar dacă avem divergențe politice, cred că ar trebui să le tratăm cu minim
de respect! Nu cred că pentru unii trebuie să fie într-un fel și pentru alții să ne
apucăm să râdem fără să știm despre ce vorbim! Pentru că acea hotărâre a fost
votată chiar de dumneavoastră și de unii din colegii care au hăhăit și au râs aici că
prețul este ridicol! Nu vreau să îi spun ipocrizie! Vreau să îi spun așa o balanță
greșită! Și mai mult decât atât, am văzut că se practică aici acest tip de hăhăială,
mai nou vis a vis de niște chestiuni! Și s-a întâmplat chiar aici o situație din nou
ridicolă! Unii din colegii care au hăhăit aici pe acel PUZ că nu trebuie aprobat
pentru că are suprafețe prea mic! În urmă cu o lună sau două l-au avizat la modul
foarte serios! Adică, i-au pus pe oamenii respectivi să facă o cheltuială avizând în
sala de ședință proiectul, urmând ca acum să ne distrăm și să ne râdem și să votăm
împotrivă! Mi se pare o lipsă totală de seriozitate vis a vis de proiect! Eu înțeleg că
mulți de aici nu au noțiuni despre urbanism! Dar nu poți să vi să votezi pentru
avizarea unui proiect urbanistic și după două luni de zile teduci și îți bați joc! Aia e
bătaie de joc! Și îl pui pe omul ăla să umble după avize, să facă o grămadă de
drumuri și pe urmă să vi să râzi aici de el!”
Lazăr Bogdan: ”Iarăși discutăm de străzi? Domnule președinte! Am două
întrebări! Îmi permiteți? Ați spus că diverse partide! Nmește-mi trei care au
beneficiat!”
Mircea Trifu: ”chiar și partidul pe care dumneavoastră îl reprezentați a
beneficiat și nu știu dacă nu și beneficiază!”
Lazăr Bogdan: ”Mircea! Țin să te anunț că partidul pe care eu îl reprezint ...”
Mircea Trifu: ”dacă mă lași să îți spun!”
Lazăr Bogdan: ”Partidul plătește chirie!”
Mircea Trifu: ”Acum!”

Lazăr Bogdan: ”Care acum? Nu! De la început! De la bun început!”
Mircea Trifu: ”Te rog să nu ridici tonul la mine!”
Lazăr Bogdan: ”Nu deținem!”
Mircea Trifu: ”S-a plătit o chirie!”
Lazăr Bogdan: ”Alde nu! Alde nu! Alde are sediul jos în centru și plătește
chirie în regim privat!”
Mircea Trifu: ”Domnul Paul Voicu! Dumneavoastră ați inițiat acest proiect!
Ca să fie echitabil pentru toată lumea ...”
Lazăr Bogdan: ”Mircea! Toate partidele de aici plătesc chirie!”
Mircea Trifu: ”Propunerea era și a mea să plătesc chirie! Nu altceva! Doar
că această chirie era ridicolă prin votul dat de dumneavoastră!Eu asta vă sugerez să
inițiați un proiect! Dacă nu, o să îl inițiez eu sa facem pentru toată lumea și pentru
toate partidele să fie la fel! Sunt partide care sunt parlamentari și primesc o căruță
de bani! Noi suntem un partid nou înființat și nu primim nici un ban! Doar am
cerut ceva ce mi se cuvine conform legii!”
Sandu Cornel Stelian: ”Mulțumim, domnul Trifu! Proiectul nr. 31.”
31. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință care va
conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada
septembrie – noiembrie 2019
Se dă cuvântul domnului Raul Sebastian Tudorașcu - care prezintă proiectul
de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Lazăr Bogdan – secretar 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.
Lazăr Bogdan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Îl reprezint pe colegul nostru Popa Pavel care
nu poate vorbi. Îl propun pe domnul consilier Alin Ignat.”
Sandu Cornel Stelian: ”Alte propuneri? Nu sunt. Supun la vot proiectul
împreună cu propunerea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul și propunerea a fost votat cu 12 voturi pentru și
6 abțineri Lazăr Bogdan, Bumbu Nicolae, Vasile Crișan, Medrea Bogdan, Bunea
Ioan Iulian, Bucur Dumitru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 281/2019
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor care se
acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia
începând cu anul școlar 2019 - 2020
Domnul consilier Sandu Cornel Stelian 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-nei consilier Angela Moldovan - secretar comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi
ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement,
turism şi protecţia copilului.
Angela Moldovan: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Sandu Cornel Stelian: ”E în concediu colega care a făsut proiectul. Așa că
îl prezint eu. După cum știți, de vreo 4 – 5 ani au fost transferate bursele care la
un moment dat se asigurau de Ministerul Educației, către Consiliul local. La
momentul acela bursele erau undeva la vreo 10 – 15 lei de copil. Pentru că
ministerul dădea o sumă globală la inspectorat. Se împărțea acea sumă la
numărul de copii și rezulta undeva la 10 – 15 lei. Noi am pornit cu vreo 40 – 50
de lei. Acum s-a ajuns la 100 de lei. Bursele de ajutor social erau cele mai mici,
undeva la 85 de lei.
Deci, bursele le dă consiliul local. A apărut în legislație că nivelul minim
se stabilește prin hotărâre de guvern. Acea hotărâre de guvern cu suma minimă
încă nu a fost dată. Însă, Ministerul Educației a vut o masă rotundă pe tema
asta cu guvern, parteneri sociali, cu sindicate, cu administrația publică și au
făcut o recomandare b ca bursa minimă să fie de 100 de lei. Având în vedere că
e posibil să urmeze și hotărârea de guvern care să preia propunerea
ministerului de 100 de lei, noi am avut niște burse de 85 de lei și am propus în
acest proiect ca bursa minimă de 100 de lei. Adică, și cele de 85 sunt acum de
100 de lei. Deci, asta este modificarea pe care am avut-o față de anul trecut.”
Medrea Bogdan: ”Ținând cont că Primăria nu a avut nici o viziune la
partea asta și pornind de la creșe unde ați dat-o în gard cu orice înseamnă creșe
și cu tot ce înseamnă distribuirea în sensul acesta! Continuând cu alte acțiuni, aș
merge măcar pentru acești tineri, în care aș cere majorarea cu 50% a
cuantumului pe care l-am cerut pentru bursele de performanță, merit 1, merit 2
și bursele de studiu și cu sută la sută pentru cele socale.”
Sandu Cornel Stelian: ”Știți că în condițiile acestea, cele sociale depășesc
pe cele de performanță?”
Medrea Bogdan: ”Nu. Ajung la 170 de lei! Că e 85!”
Sandu Cornel Stelian: ”E 100 dacă ați citit proiectul! Bursele sociale mai
mari decât cele de performanță! Bun!”
Lazăr Bogdan: ”Dacă pot un amendament la manedamentul lor? Promiteți
că nu le tăiați înapoi ca și biletele de tren dacă se schimbă ceva peste un an?”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Lazăr! Faceți amendament?”

Lazăr Bogdan: ”Da, da! Să avem și promisiunea lor c nu modifică!”
Medrea Bogdan: ”De ce? Noi tăiem, dacă Primăria le dă?”
Lazăr Bogdan: ”Să avem promisiunea la amendametul tău!”
Paul Voicu: ”Dacă îmi permiteți. Haideți să discutăm cu toții implicațiile
financiare în ceea ce privește școlile din municipiul Alba Iulia. Trebuie să știți
niște cifre cu toții. Execuția la jumătate de an, la sementrul pentru funcționare în
legătură cu învățământul, cu finanțarea per elev este undeva la două milioane
șase sute din partea Guvernului României și vreo două milioane trei sute din
partea dumneavoastr, a Consiliului local. Doar pentru funcționare. Dacă socotim
pe lângă acest cuantum și bursele, execuția pe 2018 doar pentru aceste burse pe
care le-ați aprobat anul trecut este 900 mii lei. Execuția pe anul 2018. Execuția
la anul acesta 2019 pe primul semestru este 470 și ceva de mii doar pentru
bursele pe care le-am acordat deja pe semestrul 2. Dacă mai socotim partea de
gaz, curent, tot ce înseammnă partea de funcționare, dacă socotim reparații
curente, investiții, tot ce se întâmplă în școli, vă spun că presiunea bugetului
pentru Consiliul local, care noi acordăm pentru învățământ este aproape dublă
față de ceea ce primim de la Guvernul României prin Ministerul Educației
pentru legea de finanțare per elev. Nici o problemă că vreți să le mărim! Eu mă
bucur foarte mult! Haideți să le discutăm împreună! Dar noi discutăm despre
rectificarea bugetară pentru anul acesta. Deci, noi nu știm pe ce sume mergem,
unde punem. Deocamdată acestea sunt niște calcule făcute de economiști și de
doamna Teofila din Primărie pentru ce avem în buget anul acesta. Deci, eu v-am
propus acest proiect cu sumele pe care le avem! Nu știm ce se întâmplă la
rectificare! Dumneavoastră spuneți să le majorăm cu 50% și sută la sută cele
sociale.”
Medrea Bogdan: ”Numai un pic! În decursul timpului am venit cu tot
felul de proiecte pentru tineri. V-am zis. De la creșele pe care le-am discutat de
mai multe ori și anul acesta și anul trecut. Nu am găsit soluții! Am venit noi cu
soluții! Nu ați vrut să le acceptați! Transportul gratuit pentru elevi, studenți!
Am discutat de mai multe ori că dăm cinci milioane de euro la STP! Dar
variante nu am găsit să dăm, să ajutăm acești oameni care performează plus cei
care au probleme sociale! Iarăși nu găsim variante! Bine că găsim pentru unele,
altele! Mulțumesc! Eu v-am dat cu soluții! Reducerea cu 5% a cotizației la
STP!”
Paul Voicu: ”Ați mai spus de câteva ori și am discutat despre aceste
reduceri. Dar nu așa se face! Este un contract câștigat printr-o licitație publică!
Haideți cu un proiect pe trasee, pe reduceri! Sunteți consilieri! Nu mai faceți așa
evaziv!”
Medrea Bogdan: ”Nu o fac evaziv! Deci, eu am zis de foarte mulți ani! În
momentul în care ni se prezintă prețul pe cauciucuri, pe combustibil ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Medrea! Discutăm de burse acum!”
Medrea Bogdan: ”Dar m-ați întrebat de soluții!”
Mircea Trifu: ”Dincolo de soluțiile de finanțare trebuie să recunoaștem că

de șapte ani de zile Primăria Alba Iulia nu a modificat o creștere a acestei
burse.”
Sandu Cornel Stelian: ”Ba da!”
Mircea Trifu: ”Înafară de adaptarea aceasta cu inflația, nu a fost o
creștere. Consider că ar trebui avută o discuție și dacă dumneavoastră ați
prezenta niște sume, domnul Paul Voicu, impactul bugetar mă gândesc că nu îl
putem acum calcula. Dar eu cred că cât ar fi divergențele astea între partide,
nici noi să nu putem nici aici când e vorba de niște burse pentru copii și nu
putem să facem o creștere? De asta vă solicit ca să găsiți o soluție de comun
acord și cât mai repede posibil, să trecem acest proiect cu o creștere care să
poată fi suportată din bugetul local.”
Sandu Cornel Stelian: ”Eu numai atât vă spun că proiectul trebuie
adoptat în principiu înainte de începerea anului școlar. Supun la vot
amendamentul domnului Medrea Bogdan. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 6 voturi pentru Medrea
Bogdan, Bucur Dumitru, Vasile Crișan, Bunea Ioan Iulian, Bumbu Nicolae,
Mircea Trifu și 12 voturi împotrivă Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Raul Sebastian
Tudorașcu, Popa Pavel, Domuța Iulius Viorel, Moldovan Angela, Lazăr Bogdan,
Popescu Marius Ciprian, Alin Ignat, Hașa Cătălin, Sandu Cornel Stelian, Lupea
Gabriel.”
Sandu Cornel Stelian: ”Amendamentul a fost respins. Supun la vot
aprobarea proiectului în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere
Bunea Ioan Iulian.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 281/2019
Sandu Cornel Stelian: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, vă
mulțumesc pentru participare și declar ședința de astăzi închisă.”
Alba Iulia, 30 august 2019
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