ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 30 iulie 2019, în cadrul şedinţei ordinară publică a
Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 781/2019 a Primarului
municipiului Alba-Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 25 iulie
2019.
Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”
Georgeta Rânghet: ”Sunt prezenți 21 de consilieri. Suntem statutari.
Înainte de a da cuvântul domnului președinte, vă rog să supunem la vot
procesele verbale ale ședințelor anterioare. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supuse la vot, acestea au fost votate cu 20 voturi pentru și o
abținere Mircea Trifu.”
Georgeta Rânghet: ”Înainte de a intra în ordinea de zi, vă rugăm
consilierii care au o problemă de interes personal cu privire la proiectele
înscrise pe ordinea de zi, să anunțați înaintea începerii ordinii de zi. Dau
cuvântul domnului președinte ales Sandu Cornel Stelian.”
Sandu Cornel Stelian: ”Bună ziua. Domnilor consilieri, doresc să precizez
faptul că, la lucrările şedinţei noastre participă: d-na Teofila Țîr – director
executiv Direcția cheltuieli, d-na Andreea Man – Șef Serviciu resurse umane –
administrativ, d-na Cioancă Iuliana – consilier juridic Direcția Poliția Locală, dl.
Boc Valentin – expert local, d-na Ileana Krisbai – șef Serviciu administrarea
activităților domeniului public, dl. Vasile Bereș – inspector Serviciul
administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân, dl. Călin Badiu –
director executiv Direcția venituri, dl. Alexandru Romanițan – șef Serviciul
urbanism, dl. Andrei Szackacs – consilier Serviciul urbanism, d-na Mihaela
Petcu – consilier Serviciul administrație publică locală, dl. Inurean Ioan - șef
Serviciu Administrarea patrimuniului local, 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 21 voturi pentru."
Paul Voicu: ”Avem azi ordinea de zi pe care v-am prezentat-o și o aveți în
dosare. Nu sunt proiecte suplimentare. Supun aprobării dumneavoastră proiectul
ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.”
Paul Voicu: ”Și acum vă prezint următoarea
ORDINE DE ZI:
I Proiecte de hotărâri privind :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri
și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2019
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ
2. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și
cheltuieli pe trimestrul II anul 2019 al municipiului Alba Iulia
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ
3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
apartului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului
public administrarea patrimoniului local aflat în subordinea Consiliului local
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
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
4. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de consilier local
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ
5. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului
poliției locale din cadrul Direcției Pioliția Locală a municipiului Alba Iulia
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ
6. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în
cadrul proiectelor ”Inclusion Cafe – Discussing migrants, asylum seekers and
refugees” și ”MANAS – Music and Nature Around the Sound”, finanțate prin

Erasmus +, Programul 2014-2020 al Uniunii Europene pentru educație, formare,
tinert și sport
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
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
7. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile
specifice serviciului de salubrizare, respectiv colectarea, transport și depozitarea
deseurilor municipale nesortate din aria administrativă a municipiului Alba Iulia
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisiei nr. II
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare
în municipiul Alba Iulia, aprobat prin HCL nr. 36/2016
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
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. II Comisia pentru administrarea domeniului public şi
privat, agricultură
9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 358/2018 pentru
participarea Direcției de Asistență Socială în cadrul PROGRAMULUI
OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții
9.ii, Obiectivul specific 4.4 BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și sociomedicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului ” LA TINE
ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA”
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. IV Comisia pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport,
agrement, turism şi protecţia copilului
10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției
de Asistență Socială Alba Iulia din subordinea Consiliului Local al municipiului
Alba Iulia a 2 încăperi (birouri) din imobilul situat în Alba Iulia, B-dul
Republicii, nr. 26, jud. Alba, pentru activitatea Unității de Management a
Proiectului ”LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU

ALBA IULIA”
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
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. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului
de funcţii a Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al
municipiului Alba Iulia
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
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. I Comisia de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de
urbanism :
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CREARE STRADA ACCES SI
REGLEMENTARE LOTURI IN ZM2 SI LM2, ALBA IULIA, STR. CALEA
MOTILOR, FN, solicitant MELDODO IMOBILIARE SOCIETATE CU
RASPUNDERE LIMITATA, LASCONI CAMELIA MARIA, PRATA MARIA,
LASCONI IONEL, LASCONI ELISABETA, MORAR DANIELA, CALIN
OLIVIU, DIGA GEORGE, DIGA EUGENIA, MARCU MARILENA
INFANTA, NEAMTIU CORNELIA MONA casatorita SALVI”.
Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 78129/22.07.2019
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE IMOBIL
LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. BRANDUSEI, NR. 20E,
solicitant ARENCO SOLUTIONS SRL”
Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 78114/22.07.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „AMPLASARE MODUL
COMERCIALIZARE CAFEA, ALBA IULIA, B-DUL REVOLUTIEI 1989,
solicitant SC MIREL COFFE SHOP SRL”
Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 73170/09.07.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE TERENURI
PADBOL SI VESTIAR, ALBA IULIA, STR. FRANCISCA, FN., solicitant SC
NEW SPORT TREND SRL”
Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 71662/05.07.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE

PARTIAL DIN LOCUINTA IN SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA LA
PARTER, CAMERE CAZARE LA ETAJ, EXTINDERE PE ORIZONTALA SI
CONSTRUIRE A DOUA LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA, BD.
HOREA, NR. 30, solicitant LUPSA IOAN”
Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 71595/05.07.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE RESTAURANT
MCDONALDS, TERASA SI LOC DE JOACA, ALEI CAROSABILE, SPATII
VERZI, SEMNALISTICA LUMINOASA, ALBA IULIA, STR. CALEA
MOTILOR, NR. 120 solicitant SC KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN
COMANDITA”
Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 71656/05.07.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA
INDIVIDUALA, AMENAJARE PARCARE AUTO LA STRADA SI
REALIZARE IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR.
52, solicitant FODORAN IOSIF si sotia FODORAN LUCIA CORINA”
Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 71643/05.07.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE, SUPRAETAJARE
SI SCHIMB PARTIAL DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN IMOBIL
BIROURI SI APARTAMENTE DE SERVICIU, ALBA IULIA, B-DUL
REVOLUTIEI 1989, NR. 2A, solicitant CIUBEAN GLIGOR si sotia
CIUBEAN SILVIA”
Art.9: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 72414/08.07.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE
LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE –
MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 328 ART.13/28.08.2018, ALBA
IULIA, STR. EMIL RACOVITA, FN., solicitant SC AREX PETROL SRL”
Art.10: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 58669/05.06.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN
HCL 108/2008 – ANULARE TRONSON DIN STRADA ARADULUI, INTRE
STR. VARESE SI STR. LOMBARDIA, ALBA IULIA, STR. VARESE.,
solicitant PASTIU NICOLAE, PASTIU RODICA, SC GRANIT IMOBILIARE
SRL, MAXIM MARCEL ADRIAN, MAXIM CAROLINA ILEANA, NEGRU
SILVIA, NEGRU IOAN RAUL, PANTA DUMITRU, PANTA RAVECA,
EXPERT PROIECT, MOLDOVAN ELENA”
Art.11: Revoca Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE MAGAZIN
COMERCIAL LIDL, REALIZARE ACCESE SI IMPREJMUIRE, ALBA
IULIA, CALEA MOTILOR NR. 116 – APROBAT CU HCL nr. 55, art. 4 din
26.02.2019, solicitant SC LIDL SCS SRL”

Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
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
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a pieței Agroalimentare Centru Alba Iulia
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
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 comisia II Comisia pentru administrarea domeniului public şi
privat, agricultură
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere
directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr.40, bl.27
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului
contractului de concesiune nr.21.377/2004 încheiat între municipiul Alba Iulia și
dr.Crăciun Marioara Lucia
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului
contractului de concesiune nr.21.379/2004 încheiat între municipiul Alba Iulia și
SC STRĂJAN MEDICAL SRL
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la
contractul de prestări servicii pentru întocmirea proiectului de amenajament
pastoral nr. 70276/2017, încheiat între Municipiul Alba Iulia și Direcția pentru
Agricultură Județeană Alba
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură 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
19. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului
Alba Iulia asupra unor imobile (drum – racord), situate în Alba Iulia, strada
Basmului
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
20. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului
Alba Iulia a unui imobil (drum – racord) situat în Alba Iulia, strada Olimp
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
21. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului
Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Spiru Haret
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
22. Proiect de hotărâre privind aceptarea donației făcute municipiului
Alba Iulia asupra unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Veneția
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietatea solicitanților,
proprietari ai apartamentelor terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută
din construcții
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
24. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a terenului
aferent caselor particulare

Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
25. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a
municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor parcele de teren (drumuri
canale) pe sectoarele cadastrale 87, 110, 112 cuprinse în PNCCF în municipiul
Alba Iulia
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
26. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil (teren) situat
în Alba Iulia, strada Rogozului nr. 40
Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel
Codru
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru
administrarea domeniului public şi privat, agricultură
Mircea Trifu: ”Vreau să fac o mică obiecție, domnule președinte, vis a vis
de ordinea de zi. Din câte am înțeles, s-a modificat posibilitatea asta, ca să o
numesc așa, de a introduce pe ordinea de zi conform unui cod administrativ
anumite chestiuni legate de secțiunea diverse în special?”
Georgeta Rânghet: ”Nu.”
Mircea Trifu: ”Dacă există vreo schimbare de procedură? Și foarte scurt,
ne puteți spune în câteva cuvinte care ar fi modificările esențiale? Că noi am
citit codul dar ...”
Georgeta Rânghet: ”Deci, se pot depune probleme pentru discuție în
ședința de consiliu dar anterior comunicării către consilierii locali a materialelor
ce se vor supune atenției lor. Dacă vin în ultima zi cum este azi, nu mai avem
timpul necesar să distribuim materialele. Astăzi, pentru că nu s-au cunoscut
prevederile acestea am adus toate materialele pe care le-am primit. Le-am
adus. Dar de acum încolo vom face public data până la care pot fi depuse.”
Mircea Trifu: ”Mulțumesc!”
Paul Voicu: ”Și se mai pot depune ca și până acum suplimentare pe
ordinea de zi dar trebuie să justificăm foarte clar pentru controlul documentelor
și pentru Prefectură urgența lor. Printr-un referat trebuie spus care este urgența.
Dacă avem, eu știu ceva alocări bugetare sau ce, vom veni cu 2- 3 zile înainte de
ședință și trebuie să facem o modificare. Astea se pot depune dar tot cu votul
dumneavoastră.”
Sandu Cornel Stelian: ”Mulțumim. Trecem la proiectul nr. 1 al ordinii de
zi.”

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și
cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2019
Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr – director executiv Direcția
cheltuieli care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Alin Ignat – președinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Alin Ignat: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Teofila Țîr: ”V-am prezentat materialele pe fiecare capitol în parte pe
categorii de cheltuieli. Față de ceea ce v-am prezentat în materialele pe care
dumneavoastră le-ați primit, aveți niște modificări pe cheltuieli de capital la diverse
capitole în buget. Și vi le voi spune acum. La cap. 65 învățământ la cheltuieli de
capital rămâne suma de 360 mii lei. La cap. 67.02 cultură 702 mii lei. La Palatul
Principiilor pe proiectul respectiv suma de 400 mii lei. La cap. 62 asistență socială
la cheltuieli de personal minus 1850 mii lei. La asistența socială minus 1600 mii
lei. La cap. 74.02 protecția mediului, cheltuieli de capital 1680. Și la cap. 84.02
cheltuieli de capital 145 mii lei. Dacă dumneavoastră aveți întrebări pe marginea
materialelor pe care vi le-am pus la dispoziție?”
Mircea Trifu: ”Vreau să fac un amendament la ceea ce ați spus
dumneavoastră. În primul rând vreau să vă anunț oficial că începând de astăzi
reprezint Acțiunea Națională Alba și nu mai am calitatea de consilier independent
ca și până acum. În al doilea rând, referitor la proiectul pe care l-ați prezentat,
dincolo de faptul că am văzut că aveți niște sume care ar proveni acolo din plata
parcărilor publice, proiectul pe care chiar azi îl avem în dezbatere. Deci, practic
anticipați cumva că deja el ar fi și votat. Cu toate că asta nu se știe. Nu vreau să
intru în subiectul acesta că o să discutăm acolo. Amendamentul meu se referă la
următoarea chestiune. Știți că am avut azi și o discuție cu doamna Silvia
Moldovan. În urmă cu câteva luni de zile, mai precis pe la începutul lui ianuarie
cred că am votat aici în Consiliul local un proiect care se referea la niște investiții,
la o sumă de 500 de mii de euro, investiție în rețele electrice în cartierul Orizont.
La vremea respectivă regulile erau că noi vom contribui cu circa 66%, mai precis
chiar 66% din aceste investiții. Ulterior printr-un ordin al Agenției Naționale de
Reglementarea Energiei ANRE din luna martie, respectiv ordinul 36, s-a adus la
cunoștință primăriilor faptul că aceste investiții pot fi suportate până la 80% de
către Electrica, respectiv cei 66%. Printr-un alt proiect am reușit să economisim, ca
să zic așa, o sumă substanțială de bani. Un 33% din 500 de mii de euro reprezintă o
sumă destul de importantă. Și atunci, m-am informat și eu crezând inițial că suma
respectivă a fost și bugetată. Se pare că deși noi am votat proiectul în luna aprilie,
nu am bugetat decât 200 mii lei pentru această investiție. Și azi doamna Moldovan
mi-a comunicat că există intenția Primăriei de a lua un credit. Evident. Pentru că,
chiar și suma de 200 de mii nu ar fi ajuns pentru investiția de 33% acum. Nu mai
vorbim de cei 66% care ar fi reprezentat o ...”

Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Amendamentul!”
Mircea Trifu: ”Amendamentul ca acea sumă de 200 de mii de lei pe care o
avem alocată pentru această investiție, ea oricum nefiind suficientă și oricum se
are în vedere acest credit ce urmează să fie luat, cred că s-ar putea folosi în același
scop dar în alte cartiere. Care așa cum mi-ați spus atunci când am avut
amendamentele la dezbaterea bugetului că nu avem bani, putem să le folosim în
acele studii de fezabilitate premergătoare ca să ajungem să facem investiții în
curent. Trebuie să știți că sunt în Alba Iulia foarte multe zone, zona Pădurii și
multe alte locuri în care stau sute de locuitori care nu dispun de curent electric.
Nu mai zic în Partoș unde rețelele sunt făcute provizoriu și stau să cadă. Asta este
propunerea mea. Ca să alocați această sumă și să demarăm urgent acea procedură
pe care o știți cu toții, că tot vorbim de ea și care stă mai mult ca niciodată la
dispoziția primăriei acum, datorită acelei diminuări de procent. Dar mai ales prin
prevederile ordinului 36 vine și în sprijinul cetățenilor care pot să contribuie
alături de primărie pentru acea diferență până la 66%. Sunt locuri pe bună dreptate
în oraș, străzi unde nu există 80% gradul de ocupație ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Vorbim de amendament! Acum ...”
Mircea Trifu: ”Bine. Acesta este amendamentul. Cum dumneavoastră faceți
să-mi scurtați argumentația!”
Sandu Cornel Stelian: ”Păi nu! Dar ați început cu amendamentul!”
Mircea trifu: ”Păi da! Dar trebuie să-l și argumentez!”
Sandu Cornel Stelian: ”Altcineva dacă mai vrea să aducă amendamente?”
Silvia Moldovan: ”Domnul consilier! Vreau să spun că acea sumă de 200 de
mii a apărut în buget imediat după ce noi am aprobat cofinanțarea astfel încât să
ne putem angaja în contract obiectivele și dânșii să își facă procedurile necesare,
respectiv să elaboreze proiectul tehnic, să elaboreze procedura de achiziție urmând
ca după aceea să plătim diferența corelat cu execuția lucrărilor care am înțeles că
este de nouă luni de zile. Dar mă rog. Când va fi. Deci, noi ne-am asigurat și eu țin
să menționez acea sumă pentru că este singurul proiect prin care noi avem un
angajament de respectat. Nu mai avem nici alte proiecte de alimentare cu energie
electrică în care să fi venit Electrica pentru cofinanțare, nici investiții proprii în
acest domeniu. Și nu avem voie să nominalizăm o cheltuială pe nici un proiect
care nu are indicatorii aprobați.”
Sandu Cornel Stelian: ”Mulțumim! Domnul Crișan! Poftiți!”
Vasile Crișan: ”Referitor la lista evenimentelor. Deci, anexa nr. 3. Vedem că
dăm în plus 25 de mii de lei la alte evenimente social culturale. Am înțeles o
explicație că ar fi banii care se dau pentru revista așa. Dar sunt vreo trei reviste cu
4000. Înseamnă 12000. Dar noi le dăm 25 de mii. Cui restul?
În al doilea rând. Festivalul Roman Apulum plus 35 mii lei. Bun. Am
întrebat personal pe domnul viceprimar cu atribuții de primar Paul Voicu dacă în
2018 societatea STP la care noi îi dăm bani, că nu are bani, și tot domnul Paul
Voicu spunea într-un ziar că trebuie să se oprească că nu au bani, sponsorizăm
festivalul! Și aș dori să știu și în 2019, că m-am uitat pe toate afișele și STP Alba –

sponsor la festival!
Și la AlbaFest plus 89 de mii. S-au cheltuit la festival 89 de mii sau avem o
rezervă pentru la anul de 89 de mii?”
Teofila Țîr: ”Da. Dacă îmi dați voie vă răspund. Pe lista de evenimente de la
începutul anului și până acum, de la aprobarea bugetului până acum, după cum știți
nu am avut altă rectificare de buget. În buget, în contul de execuție au apărut ceva
donații, sponsorizări care conform legii nu pot fi utilizate până în momentul
încasării lor. După momentul încasării lor. Astfel, ele sunt alocate la acest moment
în buget și doar suma aia de 25 de mii, atât este prins în plus acolo. Este vorba de
suma respectivă și acele reviste. Poate mai este ceva la cererea colegilor și domnul
Coșer vă poate spune mai multe amănunte legat de evenimentul acela.”
Mihai Coșer: ”Mai este un angajament pe care l-am avut de anul trecut față
de o acțiune intreprinsă de un grup de basarabeni. Și dumneavoastră, Consiliul
local ați votat respectivul lucru și față de care am acumulat, nu direct, dar o
restanță pe care trebuie să o achităm în valoare de 14 mii lei.”
Pleșa Gabriel: ”Este vorba de Congresul Tinerilor basarabeni.”
Mihai Coșer: ”Corect.”
Sandu Cornel Stelian: ”Bine. Mulțumesc. De fapt s-a mai discutat și în
comisie.”
Vasile Crișan: ”E total alt lucru. Nu știu dacă Congresul Tinerilor Basarabeni
a fost atunci. Dar eu m-am referit la Festivalul Roman Apulum.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Crișan! V-a răspuns doamna Teofila și în
comisie! Că sunt sume ...”
Mihai Coșer: ”Că sunt sume obținute din sponsorizări.”
Vasile Crișan: ”Tot neclar și tot neclar! Deci, acum de exemplu la punctul 3
la AlbaFest s-a cheltuit mai mult? Sau avem acum o rezervă de 89 de mii? Plus
față de ce s-a cheltuit?”
Mihai Coșer: ”Acești bani vor intra în bugetul de evenomente. Ei trebuie să
fie translatați din starea în care au intrat ca și sponsorizări în bugetul respectiv,
după care vor putea fi distribuiți în interiorul capitolului respectiv în funcție de
necesități și de nevoi.”
Medrea Bogdan: ”Să înțeleg. S-a cheltuit suma totală pentru Alba Fest plus
89 de mii din sponsorizări?”
Mihai Coșer: ”Nu s-a cheltuit suma totală pentru AlbaFest. Sunt bani care
provin din sponsorizări și care trebuie să intre. Ei au destinație exactă.”
Vasile Crișan: ”De acord. Până data viitoare la ședință prezentați o listă cu
tot ce s-a cheltuit. Și atunci nu mai avem probleme. E clar. Vă rugăm frumos.”
Mihai Coșer: ”Ok. O să aveți lista.”
Teofila Țîr: ”O singură precizare. Domnule consilier, nu a putut să se
cheltuiască mai mult decât ceea ce a fost alocat pe lista evenimentelor și aprobat ca
anexă la buget. Deci, nu s-a putut cheltui în plus.”
Pleșa Gabriel: ”Foarte pe scurt. Cred că ceea ce nu înțelegeți
dumneavoastră. Banii aceștia s-au primit ca sponsorizări la acel eveniment. Nu

înseamnă că s-a cheltuit în plus. De pe acel eveniment, pentru că nu a fost până
acum rectificare bugetară ci e prima rectificare bugetară, îi putem în sfârșit lua,
pune tot la capitolele de evenimente culturale și cheltuim pentru viitoarele
evenimente. Dar nu este un plus de cheltuială. Asta cred că nu a înțeles.”
Hașa Cătălin: ”E un plus de bani.”
Paul Voicu: ”Hai să nu mai insistăm. Dânsul spune clar. Să îi aducem scris.”
Pleșa Gabriel: ”Sigur. Asta e partea a doua.”
Mircea Trifu: ”Aș dori să pun o întrebare. Dacă din punct de vedere legal
există posibilitatea, și dacă există ce ar presupune asta în condițiile în care am
angajat aceste evenimente, să facem o reducere ținând cont de situația bugetului
local?”
Mihai Coșer: ”Reducerea deja există. Și dacă ați observat-o în presă, sunt cel
puțin trei evenimente care nu mai există comparativ cu lista evenimentelor de anul
trecut. Sunt cel puțin trei evenimente.”
Mircea Trifu: ”Întrebarea era pentru doamna Teofila, domnule președinte! Și
vreau să știu ce presupune din punct de vedere și juridic și financiar. Dacă există
practic posibilitatea ca, mă rog, colegii mei sau altcineva să se inițieze un proiect
de reducere a cheltuielilor pentru aceste spectacole. Eu vă mărturisesc că un alt
amendament al meu ar fi fost în sensul acesta. Pentru că sunt niște situații în Alba
Iulia de-a dreptul de plâns. Sunt sute de oameni ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Vreți să depuneți amendament?”
Mircea Trifu: ”Da, domnule! Da! Vreau să depun dacă există posibilitatea în
acest sens!”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu dacă există! Care este amendamentul domnul
Trifu?”
Mircea Trifu: ”Aici! Să spună aparatul de specialitate că de aia este la
dispoziția consiliului local! Așa scrie în legea 215! Numai dacă s-a modificat!”
Hașa Cătălin: ”S-a abrogat! În fine!”
Mircea Trifu: ”Aș vrea ca să îmi răspundeți dacă există posibilitatea legală!
Și ce ar presupune asta și care ar fi costurile financiare? Pentru că mă gândesc că
am dat niște avansuri acolo!”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Nu am dat nici un avans!”
Mihai Coșer: ”Revin. Ce să vă spun? Cu riscul de a confirma o lipsă de
manierism, insist să realizați că 10 miliarde în acest an au căzut numai dacă vreți
din cauza sau datorită, nici nu știu cum să spun, inexistenței Sărbătorii Muzicii care
avea un buget de 350 mii de lei. Deci, nu mai există. Am renunțat la acel
eveniment. Cântec de suflet care avea un buget de 150 mii de lei și tradiționalul de
acum conjugat deja la trecut Festivalul Dilema Veche, unde exista un buget de 450
mii de lei. Deci, odată socotiți că bugetul inițial a fost mai mic cu o sumă de bani
pe care nu o mai știu comparativ cu anul trecut.”
Vasile Crișan: ”Domnule consilier! Le-am văzut! Am lista! Dacă vreți vă
arăt eu lista inițială!”
Mihai Coșer: ”I-am răsouns domnului Trifu!”

Mircea Trifu: ”Mi-ați răspuns ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Așteptați!”
Mihai Coșer: ”Dincolo de acest prag care este evident s-au diminuat
cheltuielile pentru toate evenimentele următoare. Ziua națională și așa mai
departe. Dacă dumneavoastră considerați oportun să mai diminuăm și din asta ...”
Mircea Trifu: ”Ok. Propun atunci amendamentul. Chiar dacă momentan nu
găsesc sursa financiară că nu am primit răspuns la această întrebare, consider că
dumneavoastră puteți găsi o sumă de 10 – 15 nii de euro cât ar fi necesară pentru
realizarea unui covor asfaltic provizoriu pe strada Emil Racoviță, unde oamenii
sunt înecați în praf. Primim telefoane aproape zilnic. A trebuit să o sun pe doamna.
Am deranjat-o. Nu știu dacă era la servici. Doamna care e responsabilă. Pe doamna
Krisbai ca să trimită cisterne cu apă acum trei săptămâni. Pentru că oamenii se
plângeau că copiii sunt în praf. O asemenea solușie provizorie am calculat-o
undeva și m-am interesat la mai multe firme de cosntrucții la aproximativ 10
lei/mp. Pentru că strada are fundație. Categoric că nu putem să stăm 10 ani să se
asigure rețelele pe Emil Racoviță! Pentru că nu se întâmplă asta! Pentru că studiul
de fezabilitate care tocmai ne-a parvenit arată clar că există niște greșeli acolo și
trebuie refăcut întreg PUZ-ul! Și atunci soluție, nu numai pentru Emil Racoviță ci
și pentru alte străzi principale care nu sunt modernizate și pline de gropi, ar fi din
punctul meu de vedere o alocare de bani pentru realizarea provizorie a stratului. Eu
am zis macadam penetrat.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Aici pe Emil Racoviță! Cât
propuneți? 10 mii sau 15 mii?”
Mircea Trifu: ”15 mii de euro pentru așternerea unui strat provizoriu. Un
strat asfaltic pe Emil Racoviță pe porțiunea de drum public respectiv șase metri cât
e public acolo, în așa fel încât așa cum s-a făcut pe Mircea Eliade.!”
Sandu Cornel Stelian: ”Mai are cineva alte amendamente?”
Georgeta Rânghet: ”Cvorumul necesar e majoritate absolută. 11 voturi
pentru.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot amendamentul domnului Trifu cu 200
de mii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan, Vasile Crișan, Bunea Ioan Iulian,
Medrea Bogdan, Vasile Crișan, Bucur Dumitru și 13 voturi împotrivă Paul Voicu,
Pleșa Gabriel, Raul Sebastian Tudorașcu, Sandu Cornel Stelian, Popa Pavel,
Domuța Iulius Viorel, Rodica Andronescu, Hașa Cătălin, Pocol Dorin, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antoniu Emil, Moldovan Angela.”
Marcel Jeler: „Amendamentul nu a trecut.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot al doilea amendament cu covor asfaltic
pe Emil Racoviță – 15 mii de euro. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Mircea
Trifu, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan, Vasile Crișan, Bunea Ioan Iulian,

Medrea Bogdan, Vasile Crișan, Bucur Dumitru, 2 abțineri Moldovan Angela,
Popescu Antoniu Emil și 11 voturi împotrivă Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Raul
Sebastian Tudorașcu, Sandu Cornel Stelian, Popa Pavel, Domuța Iulius Viorel,
Rodica Andronescu, Hașa Cătălin, Pocol Dorin, Gabriel, Alin Ignat.”
Marcel Jeler: „Amendamentul nu a trecut.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul în forma depusă plus
modificările aduse de doamna Teofila Țîr. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul cu modificările a fost votat cu 13 voturi
pentru Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Raul Sebastian Tudorașcu, Sandu Cornel Stelian,
Popa Pavel, Domuța Iulius Viorel, Rodica Andronescu, Hașa Cătălin, Pocol Dorin,
Lupea Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antoniu Emil, Moldovan Angela și 8 voturi
împotrivă Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan, Vasile Crișan,
Bunea Ioan Iulian, Medrea Bogdan, Vasile Crișan, Bucur Dumitru.”
S-a adoptat Hotărârea 218/2019
2. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și
cheltuieli pe trimestrul II anul 2019 al municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr – director executiv Direcția cheltuieli
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Alin Ignat – președinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Alin Ignat: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Teofila Țîr: ”Dacă aveți întrebări pe marginea materialelor?”
Georgeta Rânghet: ”La fel. Numărul de voturi necesar 11 pentru.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Abțineri?
Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru Paul Voicu,
Pleșa Gabriel, Raul Sebastian Tudorașcu, Sandu Cornel Stelian, Popa Pavel,
Domuța Iulius Viorel, Rodica Andronescu, Hașa Cătălin, Pocol Dorin, Lupea
Gabriel, Alin Ignat, Popescu Antoniu Emil, Moldovan Angela și 8 voturi împotrivă
Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan, Vasile Crișan, Bunea Ioan
Iulian, Medrea Bogdan, Vasile Crișan, Bucur Dumitru.”
S-a adoptat Hotărârea 219/2019
3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al apartului
de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului public
administrarea patrimoniului local aflat în subordinea Consiliului local

Se dă cuvântul doamnei Andreea Man – șef Serviciu resurse umane,
administrativ care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Alin Ignat – președinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Alin Ignat: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Se dă cuvântul d-lui consilier Popescu Antoniu Emil – președinte comisie care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti.
Popescu Antoniu Emil: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Andreea Man: ”Proiectul nr. 3 se referă la modificarea statului de funcții al
aparatului de specialitate și al Serviciului public administrarea patrimoniului
local aflat în subordinea Consiliului local, urmare a promovării în grad
profesional a unui număr de 6 funcționari publici.”
Georgeta Rânghet: ”Număr de voturi necesar 11 pentru.”
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 18 voturi pentru și 3 abțineri
Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan.”
S-a adoptat Hotărârea 220/2019
4. Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de consilier local
Se dă cuvântul doamnei Georgeta Rânghet – director executiv Direcția
juridică - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier 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."
Georgeta Rânghet: ”Întrucât s-a schimbat legislația, înainte se acorda până
la 10% pentru o ședință de consiliu și una – două comisii. Acum se acordă tot până
la 10%, o ședință de consiliu și o ședință de comisie.”
Sandu Cornel Stelian: ”Adică, e obligativitatea de participare la una și una.
Adică, înainte se putea primi fracțional. Dacă nu participai integral, participai
numai la una dintre comisii. Acum e obligatoriu să participi la ambele comisii. E
condiționat. Altfel, nu se ia deloc. Se ia zero.”
Georgeta Rânghet: ”E obligatoriu.”

Sandu Cornel Stelian: ”E obligatoriu. Da.”
Popescu Antoniu Emil: ”Se înregistrează vreo creștere a cuantumului
indemnizației față de indemnizația veche?”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu. Se înăspresc un pic condițiile.”
Georgeta Rânghet: ”Doar a condițiilor în care se acordă.”
Mircea Trifu: ”Da. Un amendament vis a vis de treaba asta. Cred că unii
dintre dumneavoastră ați citit și în presă. Dar mă rog. Este mai puțin important.
Amendamentul meu se referă la propunerea de a reduce cu 20% indemnizația
noastră, a celor de aici. De ce fac această propunere? Fiecare poate să voteze cum
dorește. Argumentl meu este următorul. Noi cei 21 care suntem aici executăm
bugetul local al orașului Alba Iulia. Pe lângă cei aproximativ 43 milioane de euro
mai avem și alte sume care vin și din alte părți. Cred că este important în
condițiile în care conducerea Primăriei mereu ne-a anunțat că bugetul local al
Primăriei se află într-o situație precară. Să dăm noi un semn la ceea ce înseamnă
responsabilitatea cheltuirii banului public. Adică, vis a vis de acest principiu care
stă la baza funcționării Consiliului local. Este mai mult decât un gest simbolic
pentru că, chiar dacă unii m-au întrebat ce se poate face cu această sumă, dincolo
de faptul că tu trebuie să îți faci nu știu ce carieră politică cu propunerea asta! Cred
că se poate face foarte mult cu o sumă de aproximativ 10 – 15 mii de euro anual
care s-ar economisi. Mă rog! Ar fi cam 200 de lei de la fiecare. Vreu 4000 de lei pe
lună ori 12 luni. Cam pe acolo. În jur de 40 mii lei. Cu 40 mii de lei se pot face
foarte multe lucruri. Tocmai v-am dat un exemplu care sufocă orașul Alba Iulia de
praf. Și mă refer la acea soluție proovizorie pe care tot o repet și de câte ori găsesc
o posibilitate să o aduc în discuție, o aduc. Pentru că am sperat și sper în
continuare că dincolo de conflictele noastre politice sau știu eu de care natură,
avem totuși un alt aer aici și vrem să facem ceva constructiv. Trebuie să realizăm
că în ceea ce privește Nazaret Illit, strada Ana ipătescu, Pădurii, Emil Racoviță,
Făgărașului și toate aceste străzi care sunt nemodernizate și alte artere principale,
încă 10 – 20 de ani fără o soluție de modernizare. Ele nici nu pot fi modernizate în
condițiile în care procentul de ocupare este foarte mic. Vă rog să luați în calcul
domnule Paul Voicu, în noua dumneavoastră calitate, această soluție chiar dacă
vine de la mine. Fiindcă această soluție de a realiza provizoriu o aveți făcută în
fapt de niște oameni printre care mă număr și eu, între Alba Iulia și Micești pe
strada Albac. Și ea funcționează de 12 ani. Imaginați-vă cum ar fi arătat zona aia!
Dacă drumul era din piatră, ce praf inhalau oamenii ăia de 12 ani! Nu e o soluție
de neluat în calcul! Evident că se vor găsi unii, dacă nu se explică cetățenilor să
vină și să facă poze, uitați ce face Primăria cu banii! Dar oamenilor dacă li se
explică prin întâlniri cetățenești că această soluție provizorie este obligatorie în
condițiile în care nu putem să facem modernizarea și a doua zi să înceapă să își
facă branșamente și să distrugă strada! O soluție provizorie se poate face și din
acești bani.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Concret!”
Mircea Trifu: ”Vreau să dau semnalul cu acest amendament și pentru ceilalți

colegi să găsească posibilități atât în ceea ce înseamnă reducerea aceea de 25% a
sporurilor. Mi se pare absurd ca sporurile unor colegi să fie de 25% pentru faptul
că accesăm fonduri europene! Păi, mă iertați! De la cuca măcăii și până la Ighiel sau accesat fonduri europene! Ce facem acum? O să punem sporuri că primim bani
de la guvern?”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! De fapt, care e propunerea?”
Mircea Trifu: ”Propunerea este reducerea cu 20% a indemnizațiilor care ne
parvin nouă consilierilor.”
Sandu Cornel Stelian: ”Adică?”
Mircea Trifu: ”Adică, cu 200 de lei că din câte știu luăm undeva în jur de
1000 de lei în mână! Că asta e suma pe care o ia fiecare consilier în mână!”
Paul Voicu: ”Probabil vreți să spuneți nu 10% ci 8%!”
Mircea Trifu: ”Poftim?”
Paul Voicu: ”Probabil vreți să spuneți nu 10% ci 8%!”
Pocol Dorin: ”Să notăm suma.”
Mircea Trifu: ”200 de lei.”
Paul Voicu: ”Procentul?”
Mircea Trifu: ”200 de lei.”
Lazăr Bogdan: ”Parțial de acord cu domnul Trifu. Dar eu în opinia mea,
datorită faptului că bugetul este cum este anul acesta, cel puțin până ne revenim
un pic aș spune să nu facem lucrurile numai așa simbolice și de mântuială ci să
renunțăm de tot. Dacă se poate provizoriu până la următorul buget. Forma minimă
prevăzută 0,01%”.”
Sandu Cornel Stelian: ”Deci, propunerea dumneavoastră este 0,01%?”
Lazăr Bogdan: ”Da.”
Paul Voicu: ”Numai un pic. Eu vreau să vă spun, domnule președinte! Îmi
cer scuze că nu aveți 21 de consilieri cu suma asta. Aveți doar 18 consilieri. Pentru
că știți bine! Prin lege, primar, viceprimar nu primesc chiar dacă votează! Și acum
primarul are vot! Iar o inerție politică! Mi se pare ca la fotbal! Și centrezi și dai cu
capu! Asta e legea! Trebuie să ne supunem legii! Deci, trei nu primesc această
indemnizație! E vorba doar de 18 din 21! Faceți calculele cu 18!”
Bumbu Nicolae: ”Eu aș avea o întrebare pentru colegii mei care vor să facă
acest amendament. Dacă cunosc situația financiară a tuturor colegilor consilieri din
acest consiliu local?”
Paul Voicu: ”Sigur că nu o cunosc! Dar dânșii vorbesc!”
Bumbu Nicolae: ”În al doilea rând vreau să îi întreb că dacă ei au afaceri
de ....”
Sandu Cornel Stelian: ”Succes!”
Bumbu Nicolae: !Așa mai departe. În primul rând vreau să spun că domnul
Mircea Trifu prin a cere această reducere de indemnizașie a consilierilor în primul
rând politizează. Vă spun eu. Deci, eu consider că politizează acest lucru. În al
doilea rând, el nu cunoaște situația financiară a colegilor noștri. Și în al treilea rând
vreau să le spun că dacă ei au niște afaceri de succes, e problema lor! Iar dacă ei

vor să reducă din această indemnizație de consilier nu au decât! Le dau eu cazuri
concrete în Alba Iulia unde pot să își doneze indemnizația de consilier!”
Sandu Cornel Stelian: ”Aveți vreo propunere?”
Bumbu Nicolae: ”Da. Dacă dânșii vor să își doneze această indemnizație de
consilier, eu le pun la dispoziție cazuri în care pot să doneze.”
Lazăr Bogdan: ”Domnilor, eu vin aici în calitate de consilieri pentru binele
cetățeanului! Nu pentru bani!”
Bumbu Nicolae: ”Și eu la fel. Toți venim aici.”
Lazăr Bogdan: ”Dumneavoastră veniți aici pentru bani? Sau reprezentație pe
cei care v-au ales?”
Bumbu Nicolae: ”Toți venim aici! Hai să îți spun! Noi am fost remunerați
prin lege. Da? Pe lege. Clar. Vorbiți în numele dumneavoastră! Am colegii care
spun să vorbiți în numele dumneavoastră nu a tuturor.”
Alin Ignat: ”Să încheiem dezbaterea cu propunerea care a rezultat în comisia
de buget. Dar înainte de asta vă spun că apreciem concursul de populism care are
loc acum în Consiliul local. Și vorbea domnul Mircea Trifu ca să dăm un semnal.
Singurul semnal care s-a dat astăzi este că începem încet-încet campania electorală
pentru alegerile locale. Alt semnal eu nu văd. Propunerea din comisie este de
10%.”
Sandu Cornel Stelian: ”Alte propuneri? Supun la vot propunerea domnului
Trifu de 8%.”
Mircea Trifu: ”O secundă. Ca să ne înțelegem. Dacă propunerea din comisie
este 10%, părerea mea este să o supuneți prima dată propunerea din comisie ca să
nu tot ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu. Supun amendamentele în ordinea în care au fost
depuse. Așa scrie în noul cod. În noul cod administrativ.”
Mircea Trifu: ”Nu credeți chiar dumneavoastră că ar fi bine să supuneți chiar
în ordinea logicii matematicii?”
Georgeta Rânghet: ”Scrie în cod.”
Pocol Dorin: ”Acum îi spuneți așa cum e prevăzut în cod și el nu bagă în
seamă.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Lazăr și domnul Trifu! Ne-a fost trimis noul
cod administrativ acasă! Cred că l-ați citit! Scrie foarte clar că amendamentele se
supun la vot în ordinea în care au fost depuse! Așa am făcut și la cel de buget, așa
fac și aici! Așa facem toată ședința! Cu asta supun la vot amendamentul domnului
Trifu de reducere cu 20%, adică 8%. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 4 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crișan, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian, 2 abțineri Lazăr Bogdan,
Popescu Marius Ciprian și 15 voturi împotrivă Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Raul
Sebastian Tudorașcu, Popa Pavel, Domuța Iulius Viorel, Rodica Andronescu,
Moldovan Angela, Sandu Cornel Stelian, Pocol Dorin, Alin Ignat, Lupea Gabriel,
Hașa Cătălin, Bumbu Nicolae, Popescu Antoniu Emil, Bucur Dumitru.”
Sandu Cornel Stelian: ”Amendamentul nu a trecut. Supun la vot al doilea

amendament de 0,01% al domnului Lazăr Bogdan. Cine este pentr? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 7 voturi pentru Vasile
Crișan, Bunea Ioan Iulian, Medrea Bogdan, Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian,
Lazăr Bogdan, Bucur Dumitru și 14 voturi împotrivă Paul Voicu, Pleșa Gabriel,
Raul Sebastian Tudorașcu, Sandu Cornel Stelian, Popa Pavel, Domuța Iulius
Viorel, Rodica Andronescu, Moldovan Angela, Bumbu Nicolae, Lupea Gabriel,
Alin Ignat, Popescu Antoniu Emil, Alin Ignat, Hașa Cătălin.”
Sandu Cornel Stelian: ”Amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul
așa cum a venit din comisie. 10%. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru, 4 abțineri
Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Lazăr Bogdan, Popescu Marius Ciprian și 2
voturi împotrivă Vasile Crișan, Medrea Bogdan.”
Mircea Trifu: ”Eu am fost pentru propunerea asta. Că dacă nu a rămas
numai alternativa asta de reducere, e logic să fiu pentru 10%. Ați spus reducerea
cu 10%.”
Paul Voicu: ”Nu ați înțeles bine!”
Hașa Cătălin: ”Nu ați înțeles dar e ok!”
Mircea Trifu: ”Nu contează ce am înțeles eu! Nici dumneavoastră,
domnule Voicu! Contează ceea ce se consemnează în procesul verbal și ceea ce
ați spus și dumneavoastră și colegul.”
Georgeta Rânghet: ”S-a supus la vot proiectul cu propunerea comisiei de
10%.”
Mircea Trifu: ”De reducere cu 10%!”
Paul Voicu: ”Nu ați fost atent!”
Mircea Trifu: ”Am fost foarte atent!”
Paul Voicu: ”Nu trebuie să ne aprindem așa! Dacă 20 și ceva de oameni
vă spun că nu ați fost atent, nu ați fost atent! De ce vă supărați?”
Mircea Trifu: ”E filmat! Vedem! Nu ați fost atent! Nici un fel de
problemă!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Dacă mai vorbiți în plus vă scot
afară!V-am dat cuvântul de câte ori ați solicitat! Păi ce? Deci, domnul Mircea
Trifu! V-am avertizat prima dată! Dacă nu l-ați citit, citiți-l acum că aveți timp!”
S-a adoptat Hotărârea 221/2019
5. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului
poliției locale din cadrul Direcției Pioliția Locală a municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul doamnei Cioancă Iuliana – consilier juridic Direcția Poliția
locală care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Alin Ignat – președinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii,

prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Alin Ignat: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Cioancă Iuliana: ”Proiectul vizează acordarea normei de hrană în limita
resurselor financiare existente în buget pe cinci luni pentru personalul poliției
locale.”
Sandu Cornel Stelian: ”Noi am votat odată pentru șase luni începând din
februarie parcă. Și am zis că vom discuta după cele șase luni. Și dacă sunt bani
vom continua. Dacă nu, ba! 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 21 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 222/2019
6. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în
cadrul proiectelor ”Inclusion Cafe – Discussing migrants, asylum seekers and
refugees” și ”MANAS – Music and Nature Around the Sound”, finanțate prin
Erasmus +, Programul 2014-2020 al Uniunii Europene pentru educație, formare,
tinert și sport
Se dă cuvântul domnului Boca Valentin - expert local care prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Popescu Antoniu Emil – președinte comisie care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti.
Popescu Antoniu Emil: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
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."
Boc Valentin: ”Vreau să supun atenției două proiecte Erasmus. Și aici i-am
spus domnului președinte să trimită persoane la formarea pe aceste traininguri. Din
punct de vedere al bugetului, sunt bani europeni. Banii îi vom primi înapoi prin
rambursare. Participarea la aceste proiecte este importantă pentru pentru că sunt
traininguri în care se pot face schimb de experiență, de metode, cum lucrează și alți
lucrători cu tineretul.”
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 21 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea 223/2019
7. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile
specifice serviciului de salubrizare, respectiv colectarea, transport și depozitarea
deseurilor municipale nesortate din aria administrativă a municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul doamnei Ileana Krisbai – șef Serviciul administrarea
activităților domeniului public care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Alin Ignat – președinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Alin Ignat: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – 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."
Ileana Krisbai: ”Aș vrea să menționez faptul că suntem într-o scurtă
perioadă de timp. De intră pe groapa de la Galda. Deci, e o perioadă scurtă de
timp. Ni s-a solicitat, domnul Crișan mi-a solicitat să prezint în ședință
modificări de tarife pe ultimii doi ani. Numărul 1. HCL nr. 3/6. 01. 2017 –
majorare de tarife cu suma de 80 de lei pe tonă deșeuri, taxă de mediu conform
legislației de mediu, act adițional nr. 13/12. 01. 2017. Numărul 2. Majorări de
tarife ca urmare a locației de depozitare. Știți când s-a depozitat la cristian. Pe
urmă nu s-a mai putut acolo. S-a mutat la târgu jiu. S-a făcut o modificare de
tarif prin act adițional nr. 14/15. 03. 2017. HCL nr. 230/24. 07. 2017 vine cu o
diminuare de tarife începând cu 1. 07 în urma suspendării taxei de mediu în
cuantum de 80 de lei pe tonă. Acei 80 de lei pe care i-am citit la punctul 1. Și
HCL nr. 510/2018. De atunci nu a mai fost nici o majorare. 30 de lei de deșeuri
cu act adițional nr. 18 și 19. Deci, asta mi s-a cerut.”
Sandu Cornel Stelian: ”Deci, pentru colegii care nu știu. Asta s-a cerut în
comisie. A cerut domnul Crișan.”
Georgeta Rânghet: ”11 voturi necesare.”
Mircea Trifu: ”Noi am dat avizul pozitiv din punct de vedere juridic, să
zic așa.”
Sandu Cornel Stelian: ”Cine este pentru?”
Vasile Crișan: ”Numai puțin. Citesc din minută privind dezbaterea
publică. Stimați colegi! Am solicitat și dacă în ziarul Unirea a apărut anunț că
este dezbatere publică a participat lume. Am întrebat și pe doamna dacă a fost
anunțată. După răspunsul pe care l-am primit a spus că se afișează la Primărie.”
Ileana Krisbai: ”Se afișează la avizier.”

Vasile Crișan: ”Corect! Înseamnă că eu, cetățeanul Crișan Vasile trebuie
să vin tot la două-trei zile să studiez tot de acolo să văd oare când e dezbaterea
publică. Nu ar fi mult mai bine să fie anunțate ca altele în ziar? Bine! Mersi!
S-a făcut, s-a încheiat, e totul în regulă!
Stimați colegi! V-am întrebat și vă întreb încă odată! Discutăm, ați făcut
tarife, ați făcut hotărâre privind selectarea deșeurilor pe fracții de cutare! Ce am
făcut concret? Veniți cu majorare! V-am întrebat? Ce ați făcut concret ca să
majorăm? Ce am făcut concret pentru dezbaterea publică?”
Ileana Krisbai: ”Domnul crișan! Prin HCL nr. 196 și 196. la 195/28. 06.
2019 s-au hotărât penalitățile. Deci, obligativitatea era după 1 iulie. Sunt
hotărâri cu colectarea selectivă. HCL 196/28. 06. 2019. Penațități pentru
operatori. HCL 196/28. 06.”
Vasile Crișan: ”Mă scuzați! Poezia asta mi-ați spus-o și în ședința de
comisie! Eu, cetățeanul Crișan Vasile cobor dimineața și arunc gunoiul și veniți
să mă amendați că nu arunc selectiv!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Crișan! Nu facem dialog!”
Vasile Crișan: ”Păi nu facem dialog!”
Bumbu Nicolae: ”Dragi colegi! Eu o singură întrebare am. Ce facem cu
Galda? Ce facem cu halda de la Galda?”
Sandu Cornel Stelian: ”Pe noi ne întrebați? Sau pe cine?”
Bumbu Nicolae: ”Nu știu! Întreb și eu aici, la noi aici. Este o întrebare
generală. Pentru că noi creștem prețul. Ne ducem gunoiul ba la sibiu, ba la
Tâtgu Jiu, ba la dracu, ba la lacu! Și noi avem aici la câțiva kilometrii de Alba
Iulia o foarte mare haldă construită pentru a depozita gunoiul dar noi trebuie să
cărăm gunoiul în altă parte!”
Mircea Trifu: ”Deci, ideea este în felul următor. O să îi pun o întrebare
domnului Pleșa. Mă adresez dânsului personal, că a afirmat chiar și aici și în
alte întâlniri, că concluzia dânsului că aceste întâlniri au un rol foarte important.
Și că în viitor o să țineți cont de asta. Cred că există o procedură defectuoasă și
colegul Crișan are perfectă dreptateAm sesizat și doamnei Krisbai această
chestiune. Nu numai în cazul acesta. Și în cazul problemei parcărilor. Ne
cramponăm în niște proceduri, niște regulamente. Să reușim de fapt să nu avem,
cum e și în cazul acesta la întâlnirea publică nici măcar un cetățean. Păi nu din
cauză că nu s-au respectat procedurile ci în mod voit s-a făcut în felul acesta,
tocmai ca să fie o formalitate pentru ceea ce eu consider și consideră și domnul
Pleșa, că de aceea mă adresez dânsului, ca fiind un lucru foarte important. Dacă
s-ar fi făcut o asemenea propagandă ... când se organizează un eveniment
primim sms. Când e ceva de interes public nu primim nici măcar un mesaj
pentru întâlnirea cetățenească. Nu o să stăm la pândă cum zice colegul să
facem arheologie pe site-ul Primăriei.
Domnul Pleșa, vă rog să îmi spuneți dacă există speranța ca în viitor să
se îmbunătățească acest sistem și consultarea publică să fie cu adevărat
consultare publică! Sau rămânem pe formula asta?”

Pleșa Gabriel: ”Mulțumesc de întrebare! Eu v-aș cita pe dumneavoastră
de la ultima întâlnire pe parcările publice în care ați spus că: da, într-adevăr a
fost o dezbatere publică cu adevărat. E! Eu cred că dacă le vom face așa nu va
mai fi nici un fel de problemă. De acord cu mine? Acesta ar fi răspunsul meu.
Ne vom strădui să le facem așa.”
Mircea Trifu: ”Eu am întrebat altceva. Dar dacă acesta este răspunsul...”
Paul Voicu: ”Am spus și acum trei ședințe și o spun încă odată. Dela
licitația pentru colectare, transport și depozitare pentru zona 1 a fost câștigată.
Noi ca Primărie nu vom mai avea nici un contract pe zona asta. Ne rămâne doar
partea de măturat mecanizat, manual, coșuri de gunoi, măturat șosele, care deja
procedura este făcută și încheiată. Nu vom avea întârzieri cu ea.
Dar cealaltă problemă de care spuneam. Va fi operativă, așa cum spunea
și domnul Crișan în momentul în care depozitul de la Galda va fi semnat
contractul. Procedura de la AIDA salubris am înțeles că este încheiată. Este
perioada de contestații și urmează să se semneze contractul pentru operare în
rampă din galda pentru tot județul. Deja cu Gabi Pleșa, Raul Tudorașcu și
liderii acestei organizații Rer Vest care au câștigat pe lotul 1 și am discutat cu ei.
De când nouă ni se oprește acest contract, respectiv 9 septembrie dacă vor să
intre și să preia acest serviciu care l-au câștigat pe zona 1 și ne-au spus că nu
vor intra să opereze pe zona 1 decât în mod cert și clar când va opera Galda.
Pentru că altfel va trebui să venim cu un contract nou care putem să îl facem
conform legii numai pe situații de urgență. Ei vor intra pe zona 1 când va fi
operabilă groapa de la Galda de Jos. Suntem obligați până Rer Vest va opera pe
această zonă să facem un contract până se va duce la Galda de Jos.”
Moldovan Angela: ”Aș vrea să spun în legătură cu mărirea prețurilor! Că
de obicei asistăm la o mărire a prețurilor în toate domeniile! Dar niciodată nu se
pune problema calității serviciilor. Eu o să încep cu calitatatea serviciilor la
Polaris! Fac o ridicare selectivă a gunoaielor! Probabil pe străzi! Pe o stradă iau,
pe o stradă nu! Asta înseamnă selectiv la ei! Sau eventual la o casă iau, la o casă
nu! Asta înseamnă selectiv la Polaris! Vă spun sincer! Ne-au lăsat cu gunoiul
dinainte de Crăciun până după Anul Nou! Cu containerele pline și pe lângă!
Calitatea serviciilor acestei firme este dezastruoasă! Și vedem și pe străzi! Noi
măturăm gunoiul și îl strângem lângă pomi! Nici măcar să îl ridice de lângă
pom! Acolo stă săptămâni întregi! Seviciile la Polaris sunt mizerabile!„
Medrea Bogdan: ”Problema asta nu e nouă. Știam probabil de 10 – 15 ani
că o să se închidă groapa de la Pârâul Iovului. Notificările au fost făcute.
Probleme care au apărut de contracte, alte probleme! V-ați pus vreodată
problema faptului că cine este vinovat? De ce nu imputăm această sumă celor
care au tătăgănat aceste contracte? Fie oricine ar fi! Facem o comisie și să
imputăm aceste sume și să restituim populației aceste sume.”
Paul Voicu: ”Faceți propuneri!”
Medrea Bogdan: ”3- 4 consilieri!”
Paul Voicu: ”Propuneri!”

Medrea Bogdan: ”Unul sunt eu!”
Paul Voicu: ”Eu sunt de acord să se facă comisie. Pentru că știu
răspunsul. De vină e Ministerul Mediului care nu a negociat deloc cu comisia
europeană. Pentru că, așa se întâmplă în toată România!”
Medrea Bogdan: ”Nu vorbim de un an- doi! Vorbim de câțiva ani de
zile!”
Paul Voicu: ”Din 2015 s-a închis groapa!”
medrea Bogdan: ”S-a închis! Dar notificările că se va închide le avem de
15 – 20 de ani!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Medrea! Referitor la proiectul 7 aveți
vreun amendament?”
Medrea Bogdan: ”Da. Aceste sume să se restituie populației după o
analiză a unei comisii.”
Mircea Trifu: ”Vreau să susțin acest amendament!”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot amendamentul domnului Medrea de
restituire a sumelor.”
Pleșa Gabriel: ”De înființare a unei comisii.”
Mircea Trifu: ”Domnule președinte! Cu toată supărarea! Dar văd că
dumneavoastră tratați foarte superficial toată povestea asta!”
Sandu Cornel Stelian: ”Eu nu țin minte! Fetele notează!”
Mircea Trifu: ”Atunci lăsați pe altul care ține minte!”
Sandu Cornel Stelian: ”M-ați votat! M-ați ales!”
Mircea Trifu: ”Dumneavoastră spuneți un lucru și noi votăm ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Am supus la vot amendamentul domnului
Medrea. Vreți să mi-l explicați dumneavoastră?”
Mircea Trifu: ”Eu din câte am înțeles, și nu m-ați lăsat să argumentez
chiar dacă este amendamentul altui coleg, cred că ar fi bine să se înființeze acea
comisie. De câte ori s-a cerut înființarea unei comisii în Consiliul local, s-a
invocat faptul că este o pierdere de timp! Cred că înseamnă asumare!”
Sandu Cornel Stelian: ”Am înțeles că vrea o restituire de sume.”
Medrea Bogdan: ”O restituire de sume în urma unei analize să vedem
cine este vinovat.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot amendamentul domnului Medrea.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 6 voturi pentru Mircea
Trifu, Vasile Crișan, Bumbu Nicolae, Medrea Bogdan, Bucur Dumitru, Bunea
Ioan Iulian, 5 voturi împotrivă Sandu Cornel Stelian, Pleșa Gabriel, Lupea
Gabriel, Popescu Antonio Emil, Domuța Iulius Viorel și 10 abțineri Popescu
Marius Ciprian, Lazăr Bogdan, Rodica Andronescu, Hașa Cătălin, Alin Ignat,
Moldovan Angela, Paul Voicu, Pocol Dorin, Popa Pavel, Raul Sebastian
Tudorașcu.”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu a trecut. Cine este pentru proiect în forma
prezentată? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 12 voturi pentru, 3 abțineri
Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan, Moldovan Angela și 6 voturi împotrivă
Mircea Trifu, Vasile Crișan, Bumbu Nicolae, Medrea Bogdan, Bucur Dumitru,
Bunea Ioan Iulian.”
Georgeta Rânghet: ”11 voturi necesare. A trecut.„
S-a adoptat Hotărârea 224/2019
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului
de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în municipiul Alba
Iulia, aprobat prin HCL nr. 36/2016
Se dă cuvântul doamnei Ileana Krisbai – șef 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."
Se dă cuvântul d-lui consilier Popescu Antoniu Emil – președinte comisie care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti.
Popescu Antoniu Emil: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Ileana Krisbai: ”Este vorba de contravențiile în domeniul serviciului de
salubrizare privind colectarea selectivă. Ce pot să vă spun? În contravențiile astea,
limita maximă s-a discutat că sunt cam mici. Limita maximă după lege nu poate fi
mai mare de 2500 lei.”
Mircea Trifu: ”Am avut și în comisie o intervenție și eu și colegul meu.
Dacă ați citi domnule președinte și dumneavoastră dragi colegi! Ați văzut că sunt
niște amenzi minime și maxime. Cred că ar fi bine să stabilim niște amenzi clare
mai ales pentru aruncarea gunoiului în stradă. Nu să oferim posibilitatea agentului
constatator să negocieze cu cel care face lucrul respectiv. Amenda minimă, mai
ales că se poate plăti și la jumătate. Și ajungem iar la o chestiune ridicolă. Cred că
pentru aruncarea gunoiului în stradă ar trebui să fie minim 2000 în orașul Alba
Iulia, indiferent că se aruncă o pungă sau o găleată cu gunoi. Asta ar trebui întărită
de o propunere a mea mai veche încă de acum doi ani. Am propus montarea unor
camere de luat vederi în toate locurile din oraș. E un lucru extrem de grav când se
aruncă gunoi în Albia râului Ampoi, Mureș, în cartiere sau pe stradă. Dacă vrem să
facem ceva serios ar trebui să taxăm la maxim această chestiune nocivă.”

Bumbu Nicolae: ”Eu sunt de acord cu propunerea domnului Trifu pentru că
aceste amenzi ar trebui să ne ducă spre civilizație. Părerea mea este că ar trebui să
fie cât mai mari aceste amenzi că doar așa ne putem civiliza. Dacă ne uităm în
orașele din țările europene, din vest și ne uităm la amenzi din punctul acesta de
vedere, o să vedeți că sunt foarte mari. Doar așa ne putem civiliza. Dacă dăm
măsuri drastice.”
Ileana Krisbai: ”Repet! Maximul ce se poate acorda este 2500! Noi am
încercat cu amenzi mai mari și ne-a întors Prefectura.”
Mircea Trifu: ”Propun ca minimul amenzii să fie 2000 de lei și demararea
unui proces de montare de camere de luat vederi pentru monitorizare.”
Georgeta Rânghet: ”dacă se aduc modificări de fond proiectului care este
supus aprobării dumneavoastră, trebuie reîntors și supus din nou dezbaterii publice
cu noile cuantumuri.”
Mircea Trifu: ”Dacă așa e, propun retragerea proiectului.”
Georgeta Râmghet: ”Retragerea numai inițiatorul.”
Mircea Trifu: ”Am înțeles.”
Georgeta Rânghet: ”Limita minimă și maximă trebuie să existe la orice
contravenție. Dar pe loc nu se poate face chestia asta. Dacă trece amendamentul
dumneavoastră, se va reîntoarce proiectul la consultare pentru reluarea
procedurilor.”
Medrea Bogdan: ”Pentru operatorul care face treaba asta, nerespectarea
preselectării selectivă a deșeurilor este prevăzută vreo amendă sau vreo
sancțiune?”
Paul Voicu: ”Selectare nu face el. Face selectare.”
Medrea Bogdan: ”Când le ridică. Dacă le adună la grămadă ...”
Pleșa Gabriel: ”Vorbiți de cel care a câștigat. El are prin caietul de sarcini.
Nici nu se pune problema să nu colecteze selectiv. Aceste amenzi se aplică
cetățenilor. El dacă nu respectă clauze contractuale va suporta acest lucru.„
Sandu Cornel Stelian: ”Fiind în dezbatere publică, am înțeles și în comisie
că nu se mai poate modifica proiectul.”
Vasile Crișan: ”Când s-a gândit proiectul, cum s-a gândit!”
Popescu Antonio Emil: ”Eu aș avea o propunere. O să votăm proiectul
astăzi. În altă ședință să vină cu un proiect, să facă dezbatere publică iar minimul
acestei amenzi să reprezinte 10% din maximul amenzii, să diminueze cu 10% și
aia să reprezinte minimul.”
Georgeta Rânghet: ”Adică, minumul din 2500.”
Sandu Cornel Stelian: ”Și creșterea și la persoanele fizice și la persoanele
juridice.
Supun la vot amendamentul domnului Trifu. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 8 voturi pentru Popescu
Marius Ciprian, Lazăr Bogdan, Vasile Crișan, Bumbu Nicolae, Medrea Bogdan,
Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Mircea Trifu, 2 voturi împotrivă Popescu

Antoniu Emil, Domuța Iulius Viorel și 11 abțineri Paul Voicu, Pleșa Gabriel, Raul
Sebastian Tudorașcu, Popa Pavel, Rodica Andronescu, Moldovan Angela, Alin
Ignat, Lupea Gabriel, Pocol Dorin, Hașa Cătălin, Sandu Cornel Stelian.”
Georgeta Rânghet: ”11 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul în
forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru, 4 abțineri
Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae și 4 voturi
împotrivă Vasile Crișan, Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 225/2019
9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 358/2018 pentru
participarea Direcției de Asistență Socială în cadrul PROGRAMULUI
OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții
9.ii, Obiectivul specific 4.4 BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și sociomedicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului ” LA TINE
ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU 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 Rodica Andronescu - președinte comisie care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport,
agrement, turism şi protecţia copilului.
Rodica Andronescu: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Delia Cristescu: ”Anul trecut DAS a depus două proiecte în cadrul
POCU. Unul dintre ele l-a câștigat. Cecălalt este în așteptare. Primul proiect
este acesta în cadrul căruia am constituit UMP și nu am trecut prin această
hotărâre și asistentul financiar.”
Georgeta Rânghet: ”11 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 226/2019
Părăsesc sala de ședință domnul consilier Paul Voicu și Mircea Trifu.
10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției
de Asistență Socială Alba Iulia din subordinea Consiliului Local al municipiului

Alba Iulia a 2 încăperi (birouri) din imobilul situat în Alba Iulia, B-dul
Republicii, nr. 26, jud. Alba, pentru activitatea Unității de Management a
Proiectului ”LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU
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 Rodica Andronescu - președinte comisie care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport,
agrement, turism şi protecţia copilului.
Rodica Andronescu: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Delia Cristescu: ”La recomandările Prefecturii care a spus că nu este
suficient doar să localizăm fără să facem acest contract de administrare, am
promis că dacă vom câștiga proiectul intrăm în Consiliul local să propunem să
se mandateze primarul și să semneze în viitor contractul de administrare pentru
UMP-ul acestui proiect.”
Vasile Crișan: ”În Alba Iulia, bulevardul Republicii, nr. 26. Știu că în
toate actele când le-am închiriat aveam nr. 70. Care este numărul real? Dacă
zicem 23 e undeva în altă parte.”
Delia Cristescu: ”26. Numărul real este cel din proiect. 26.”
Vasile Crișan: ”Nu 70? Sigur?”
Delia Cristescu: ”S-a corectat.”
Georgeta Rânghet: ”11 voturi 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. 227/2019
Revine în sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii a Direcţiei de Asistenţă Socială 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 Rodica Andronescu - președinte comisie care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local pentru
activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport,
agrement, turism şi protecţia copilului.
Rodica Andronescu: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Delia Cristescu: ”Tot la Direcție. Ca urmare a apariției HGR 797/2017
noi ne-am reorganizat. Și la acel moment dat nu am reușit să angajăm. Nici
acum. Am colegi care au acceptat sarcinile suplimentare. Acum îi plasăm pe
locurile lor. Mai am patru colegi care trec într-un grad profesional superior.”
Georgeta Rânghet: ”11 voturi 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 și o abținere
Mircea Trifu.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 227/2019
Revine în sala de ședință domnul consilier Paul Voicu.
8. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiul Alba Iulia:
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CREARE STRADA ACCES
SI REGLEMENTARE LOTURI IN ZM2 SI LM2, ALBA IULIA, STR.
CALEA MOTILOR, FN, solicitant MELDODO IMOBILIARE SOCIETATE
CU RASPUNDERE LIMITATA, LASCONI CAMELIA MARIA, PRATA
MARIA, LASCONI IONEL, LASCONI ELISABETA, MORAR DANIELA,
CALIN OLIVIU, DIGA GEORGE, DIGA EUGENIA, MARCU MARILENA
INFANTA, NEAMTIU CORNELIA MONA casatorita SALVI”, conform
planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Andrei Szackacs – inspector Serviciul urbanism- care
prezintă PUZ-ul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Părăsește sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.
Andrei Szackas: ”La art. 1 avizează PUZ creare stradă de acces ți
reglementare loturi în ZM2 și LM2. Suntem pe Calea moților către Micești pe

partea dreaptă, undeva după Vila Duțu. Este o parcelă nouă pe care se propune
crearea unei străzi de legătură între strada Calea Moților și strada Bayonne și
crearea de loturi.”
Georgeta Rânghet: ”11 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot articolul 1. Cine este pentru avizare?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
Părăsește sala de ședință domnul consilier Lazăr Bogdan.
Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 78129/22.07.2019
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE IMOBIL
LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. BRANDUSEI, NR. 20E,
solicitant ARENCO SOLUTIONS SRL”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Andrei Szackacs – inspector 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.”
Andrei Szackacs: ”Pe strada Brândușei, intersecție cu strada Gardeniei
terenul este afectat de două conducte de apă. Se propune construirea unor
locuințe colective. Se respectă retragerile față de conducta de apă și față de
vecinătăți. Se propun 16 apartamente și 24 locuri de parcare.”
Bumbu Nicolae: ”Am și eu o întrebare. Nu ar trebui să aibă o anumită
distanță față de conducta de apă?”
Andrei Szackacs: ”Se respectă.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 3. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea
publicului nr. 78114/22.07.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „AMPLASARE MODUL
COMERCIALIZARE CAFEA, ALBA IULIA, B-DUL REVOLUTIEI 1989,
solicitant SC MIREL COFFE SHOP SRL”, conform planului de situație
anexat, cu conditia autorizarii pe pedioada de 3 ani.
Se dă cuvântul d-lui Andrei SzacKacs – inspector Serviciul urbanismcare prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil cu condiții acest proiect de
hotărâre.”
Andrei Szackacs: ”Suntem în capătul de sus al bulevardului Transilvaniei
colț cu BCR. Lângă magazinul Agras. Se propune amplasarea unui modul de
comercializare cafea.”
Popescu Antoniu Emil: ”Aici aș vrea un pic să mă lămuresc în ceea ce
privește amplasarea acestor puncte și tonete. În ce condiții se amplasează
acestea? Sigur, eu văd că acum discutăm despre un PUD. Dar eu îmi pun
problema: este un PUD care va avea ca și consecință încheierea unui contract de
concesiune, de închiriere pentru această suprafață de teren aferentă chioșcului?”
Vasile Crișan: ”Prin licitație publică.”
Revine în sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.
Popescu Antoniu Emil: ”Asta m-ar interesa pe mine. Modul în care se fac
aceste PUD-uri înainte de a se stabili cu exactitate de către ....”
Georgeta Rânghet: ”Nu poți închiriere dacă nu ai documentația de
urbanism aprobată.”
Popescu Antoniu Emil: ”Corect. Dar eu îmi pun următoarea întrebare. De
ce trebuie să facă o societate comercială un PUD? De ce nu face Primăria acest
PUD, urmând ca apoi după ce PUD-ul e aprobat să intre în licitație publică
această suprafață?”
Georgeta Rânghet: ”Oricum va fi licitație publică.”
Popescu Antoniu Emil: ”Ok. Înseamnă că există riscul ca un PUD să fie
solicitat de către o persoană juridică, să îl votăm, să intre în procedura de
licitație publică...”
Georgeta Rânghet: ”Și să piardă.”
Popescu Antoniu Emil: ”Și să câștige altcineva. Și atunci, asta este
întrebarea mea. Nu cred că este corect pentru nici una dintre societățile care fac
asemenea solicitări să îi punem să facă asemenea cheltuieli și să existe riscul ca
aceste societăți să piardă contravaloarea acestui PUD. Și atunci, nu credeți că ar
fi mai bine ca în momentul în care Primăria găsește anumite zone care se
pretează pentru aceste investiții, să facă ea PUD-uri? Să nu punem oamenii să
facă ei astfel de PUD-uri și să piardă.”
Mircea Trifu: ”Domnule președinte!„
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Romanițan! Dacă puteți răspunde la
întrebare? Imediat domnul Trifu!”
Alexandru Romanițan: ”Foarte pe scurt. Ce vreau să precizez? Și în cazul
acesta și în toate celelalte cazuri în care vin oamenii cu intenții. În primul rând e

avantajul lor că vor așa ceva. Întotdeauna le-am explicat la oameni. Domnilor,
există riscul să nu se aprobe nici PUD-ul! Există riscul să pierzi la licitație. Se
explică toate riscurile. Oamenii aleg. Aaceptă să facă.”
Mircea Trifu: ”Eu am observat un lucru foarte benefic și țin să salut
inițiativa aceasta care e mai de câteva luni de când domnul Alexandru conduce
biroul de urbanism. Am văzut că aceste propuneri merg de obicei spre o
consultare publică prealabilă, tocmai pentru a evita această situație de care zicea
domnul Popescu. Adică, Adică, de ce să angajăm cheltuieli și vis a vis de un
PUD sau un PUZ în condițiile în care se observă că nu e dorit și până la urmă
de atâtea ori s-a întâmplat că s-au dus în consiliul local la discuțiile pe care le
avem și azi, PUZ-uri deja întocmite care practic și dacă nu le aprobăm, trebuiau
plătite de Primărie! Ceea ce nu mi se pare chiar în regulă. Mai ales că astea
costau 20 – 30 mii de euro de multe ori. Bineînțeles că au trecut în majoritatea
cazuriloe.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul cu condiția. Cine este pentru ?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul și condiția a fost votat cu 18 voturi pentru și 2
abțineri Sandu Cornel Stelian, Pleșa Gabriel.”
Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.
73170/09.07.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE TERENURI
PADBOL SI VESTIAR, ALBA IULIA, STR. FRANCISCA, FN., solicitant SC
NEW SPORT TREND SRL”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Andrei Szakacs – inspector 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.”
Andrei Szackacs: ”Suntem în zona Schitului pe un teren, platformă
betonată pe care se propune amplasarea teren de padbol și vestiar. Și de
asemenea se vor face și șase locuri de parcare cu acces din stradă.”
Sandu Cornel Stelian: ”Terenul al cui este?”
Alexandru Romanițan: ”Suntem în aceeași situație ca și ... Aici ce mai
trebuie specificat? Lunile trecute a fost aprobat pentru terenul acesta undeva în
cetate. Omul s-a lovit de probleme de natură juridică cu registrul spațiilor verzi.
A schimbat locația. Se vine cu propunerea asta. E o platformă betonată. A fost
terenul de sport acolo.”

Revine în sala de ședință domnul consilier Lazăr Bogdan.
Sandu Cornel Stelian: ”De ce nu cumpără un teren să îl facă el unde
vrea?”
Paul Voivu: ”Deci, aici exact cum spuneați și dumneavoastră. Domnule
președinte, dacă îmi permiteți! A venit cu propunerea. Nu puteam să îl oprim.
Dar și dacă aprobați această documentație, trebuie făcută parcelarea într-o altă
ședință de colegii de la cadastru. Apoi, după parcelarea și cartea funciară,
licitație în vederea atribuirii acestui teren. Dar mai mult decât atât, noi discutăm
de un an și jumătate dacă vă aduceți aminte, în toată acea zonă despre o creșă, o
grădiniță, loc de joacă. Deci, avem o gândire de ansamblu în toată zona aia
acolo care este mare. Sperăm cât de curând să venim în consiliul local cu o
documentație, cu un SF pe acel amplasament. Și din punctul acesta de vedere
cred că nu este o locație bine gândită.. Votați cum credeți dumneavoastră!”
Părăsește sala de ședință domnul consilier Popescu Marius Ciprian.
Popescu Antoniu Emil: ”Tot ca idee de principiu. În momentul în care se
scoate la licitație, exact în speța asta ca și cu speța anterioară, este bine definit
obiectul de activitate al activității care se va face ...”
Paul Voicu: ”Obiectul de activitate este documentația de urbanism
votată.”
Popescu Antoniu Emil: ”Deci, doar chestia asta se poate face și doar
automat de cafea poate fi pus acolo.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 4. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 4 voturi pentru Vasile Crișan,
Bucur Dumitru, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian, 3 abțineri Bumbu Nicolae,
Lazăr Bogdan, Mircea Trifu și 13 voturi împotrivă Rodica Andronescu,
Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Ignat Alin, Lupea Gabriel, Moldovan
Angela, Paul Voicu, Pleșa Gabriel Codru, Pocol Dorin, Popa Pavel, Popescu
Antoniu Emil, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu.”
Marcel Jeler: ”Proiectul a fost respins.”
Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 71662/05.07.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE PARTIAL
DIN LOCUINTA IN SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER,
CAMERE CAZARE LA ETAJ, EXTINDERE PE ORIZONTALA SI
CONSTRUIRE A DOUA LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA, BD.
HOREA, NR. 30, solicitant LUPSA IOAN”, conform planului de situație
anexat.

Se dă cuvântul d-lui Andrei Szackacs – inspector 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.”
Andrei Szackacs: ”Suntem pe strada Horea intersecție cu Ion
Agârbiceanu. Pe teren există o locuință care urmează să fie extinsă și un imobil
care urmează a fi demolat. Se propune extinderea locuinței existente, un schimb
de destinație în cazare, șase locuri de cazare și de asemenea construirea unei a
doua locuințe în spate.”
Vasile Crișan: ”Are și spațiu comercial! Ajunge numărul locurilor de
parcare?”
Alexandru Romanițan: ”Dacă îmi permiteți. E probabil ceva restaurant
propus la parter, alimentație publică și vreo două camere sus.”
Vasile Crișan: ”Dar la restaurant ajung patru locuri?”
Alexandru Romanițan: ”Ne lovim de HG 525/1996 și conform legislației
la momentul actual ajung.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul. Cine este pentru aprobare?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 16 voturi pentru și 4 abțineri
Bumbu Nicolae, Vasile Crișan, Medrea Bogdan, Bucur Dumitru.”
Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea
publicului nr. 71595/05.07.2019.
Aproba
Planul
Urbanistic
de
Detaliu
„CONSTRUIRE
RESTAURANT MCDONALDS, TERASA SI LOC DE JOACA, ALEI
CAROSABILE, SPATII VERZI, SEMNALISTICA LUMINOASA, ALBA
IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR. 120 solicitant SC KAUFLAND
ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA”, conform planului de situație
anexat.
Se dă cuvântul d-lui Andrei Szackacs – inspector Serviciul urbanism- care
prezintă PUD-ul precum şi raportul de specialitate.
Andrei Szackacs: ”Suntem la stadion în parcarea Kaufland unde se
propune construirea restaurantului MC Donalds. Aici, în comisie s-a hotărât
amânarea până la completarea planșelor cu sensul giratoriu. S-a îndeplinit
condiția, s-a hotărât să vină în Consiliul local pentru aprobare.”
Paul Voicu: ”Planșa?”
Sandu Cornel Stelian: ”Să vedem planșa!”
Andrei Szackacs: ”E în față.”
Sandu Cornel Stelian: ”Noi pe planșa asta am mai făcut-o acum patru

ani? Nu?”
Andrei Szackacs: ”Sensul giratoriu a fost aprobat în 2013.”
Lazăr Bogdan: ”Unde va fi amplasat Mac Donalds?”
Andrei Szackacs: ”În parcare la Kaufland.”
Revine în sala de ședință domnul consilier Popescu Marius Ciprian.
Popescu Antoniu Emil: ”Sigur, în principiu discutăm despre o investiție
privată, o investiție americană! Vin americanii în sfârșit în Alba Iulia după 30
de ani! Sigur că ne-am dori să vină Mac Donalds! S-au trezit să vină după 30 de
ani! Și din punctul meu de vedere vor să schimbe niște reguli urbanistice foarte
clare! Sigur că dumneavoastră spuneți că în zona respectivă s-a votat în 2013
un sens giratoriu! Nu are rost să mai întreb dacă este expirat acel PUD sau
PUZ! Bănuiesc că este expirat! Dumneavoastră ar trebui să veniți acum
eventual cu un PUD sau un PUZ prin care să se execute un sens giratoriu! Sigur
îmi veți spune că sensul giratoriu trebuia executat de Kaufland! Dar este cu
totul și cu totul altă discuție! Din punctul meu de vedere nu mi se pare corect ca
să vină un investitor ca să modifice un plan urbanistic sau să impună un plan
urbanistic pe care noi practic nu l-am acceptat și nu l-am făcut. Adică, șase ani
de zile nu am făcut nici un sens giratoriu și ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar nu noi ne-am asumat că facem! Nu Primăria!”
Popescu Antoniu Emil: ”Bun! Corect! Știu asta! Dar nici nu sunt de acord
să vină un investitor și să impună executarea unui sens giratoriu acolo, în
condițiile în care acel sens giratoriu ar putea să afecteze la maxim circulația în
zona respectivă. Vreau să vă aduc aminte că acum doi ani de zile am avut un
plan de mobilitate urbană. Un plan de mobilitate urbană care a fost executat de
specialiști și nu există nici un sens giratoriu prognozat în acea zonă. În
momentul în care noi venim după doi ani de zile și suntem de acord cu astfel
de solicitare, din punctul meu de vedere trecem peste părerea unor specialiști.
Vă aduc aminte că este prognozată executarea unui sens giratoriu la intersecția
cu stadionul. Există o astfel de discuție de a se proiecta și de a se executa un
sens giratoriu acolo. Astfel încât, din punctul meu de vedere un sens giratoiu
îmn acea poziție categoric nu face decât să încetinească și să creeze un flux
suplimentar de mașini în acea direcție. Ca și investiție, cu toate că nu sunt de
acord cu un astfel de restaurant, mi-aș dori. Dar dacă tot vine un astfel de
investitor, să vină în cetate! Discutăm de o cetate pe care noi o avem de 10 ani
de zile și cred eu că din punctul meu de vedere, municipalitatea ar putea să
găsească soluții ca acest PUD să își găsească o locație în cetate. Ipotetic
discutând. O să vină o grămadă de turiști. Dacă 10% dintre ei vor să meargă la
Mac Donalds, nu se creează artificial un ambuteiaj în acea zonă? În plus de
asta, o posibilă dezvoltare a zonei prin prezența unui Mac Donalds în șanțurile
cetății, categoric ar crește și valoarea economică și a spațiilor învecinate și ar
da viață cetății. Eu cred că acesta este scopul pentru care ar trebui să vină un

investitor de o asemenea anvergură în oraș. Nu să vină să se impună oarecum
indirect niște reguli iar noi să le înghițim.”
Pocol Dorin: ”Îmi cer scuze că îl contrazic un pic pe colegul meu!
Proiectarea și execuția unui sens giratoriu acolo în locația respectivă s-a
discutat acum șase ani. S-a discutat de asemenea și utilitatea unui sens giratoriu
în locul respectiv, având în vedere că foarte multă lume circulă pe Detunata și
iese și intră de la Kaufland.
Iar în prezent e foarte dificil și e foarte aglomerat. La un moment dat stai
prea mult. Așa că eu nu văd de ce nu agreezi un sens giratoriu în zona
respectivă pentru că e în folosul tuturor. Lăsând la o parte Mac Donalds sau
KFC sau ce o fi acolo, e necesar și fără existența ...”
Popescu Antoniu Emil: ”Există din partea Poliției rutiere?”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu discutăm în contradictoriu!”
Popescu Antoniu Emil: ”Vreau să pun o întrebare!”
Sandu Cornel Stelian: ”Așteptați la rând! Domnul Trifu!”
Mircea Trifu: ”Aș și eu un punct de vedere vis a vis de chestiunea sta.
Domnul Paul Voicu mi-a atras atenția cu o observație în urmă cu vreo două
proiecte. Și spunea dânsul că nu ar fi bine să votăm o anumită investiție fiindcă
există în studiu și în curând o să fie prezentată toată zona cu un studiu de
fezabilitate și că acolo face obiectul mai multor investiții care ar urma să se
întâmple. Eu cu teoria asta sunt de acord dar nu atunci când vorbim de chestiuni
de genul acesta.
Și o să vă dau un exemplu. Am făcut o solicitare către Primărie și tot de la
domnul Paul Voicu am primit un răspuns că mai multe investiții pe care le tot
amânăm, cum ar fi un PUZ în zona de centură a cetății și alte chestiuni
prioritare. Nu mă apuc acum să le enumăr că am avut un răspuns de vreo două
pagini, că ar fi bine să le facem toate odată. Cu treaba asta nu prea sunt de
acord! Domnule, nu mai facem curat într-o cameră pentru că oricum la anul
facem curățenie generală în toată casa! Însă, în cazul acesta vorbim de acest
sens giratoriu! Este de interes major ca acolo să facem un sens giratoriu pentru
albaiulieni! Și mă întorc la modul deficitar în care se întâmplă acele consultări
publice pe chestiunile acestea! Cred că trebuia făcută cu adevărat promovare și
consultare să vedeți ce vor albaiulienii! Categoric acolo se vrea un sens
giratoriu! Și ca încheiere, vreau să îi spun domnului Popescu Emil că înțeleg
admirația dânsului pentru șanțurile cetății dar nici o companie din lumea asta
nu o să prioritizeze investițiile și eficiența afacerii în funcție de propaganda
politică, cât sunt de bune șanțurile din Alba Iulia sau din Deva sau de unde or
fi!”
Lazăr Bogdan: ”Eu vreau să zic că în condițiile în care un investitor vrea
să vină la noi în Alba Iulia, vis a vis de ce a zis domnul Popescu, nu cred că
putem să îl condiționăm noi! Cred că și-a făcut destul de bine calculele de
marketing. Ar trebui să îl primim cu brațele deschise și cât se poate să îi ajutăm.
Din punctul acesta de vedere, unde vor să îl pună, nu cred că putem să îl

condiționăm noi.”
Pocol Dorin: ”Ba da!”
Vasile Crișan: ”Stimați colegi! S-a pus problema sensului giratoriu cu
foarte mulți ani în urmă. S-a pus problema sensului giratoriu atunci când s-a dat
kaufland în folosință. Bun. Autorizația de funcționare? Cum i-a dat voie să
funcționeze până nu a făcut acel giratoriu? Nu cumva e de vină administrația?
Cei care au eliberat autorizația. Adică, i-am dat deși e prevăzut să-l facem. Și
dacă acel giratoriu era făcut, acum discutam de al doilea! Să facem celălalt sens
în care tot așa e de ok! Foarte multă lume ... am primit și acuze că avem și acel
plan de mobilitate urbană de acum doi ani de zile! Făcut de niște oameni!
Foarte bine făcut! Dar nu se face nimic pentru transpunerea lui în practică! Și
atunci, acum discutăm de cel de șase ani! Și după șase ani vom discuta de ziua
de azi!”
Popescu Antoniu Emil: ”Vroiam să întreb dacă există un punct de vedere
al Serviciului poliției rutiere? Am văzut în presă o declarație a domnului
Tudorașcu care spune că există discuții în vederea stabilirii pe cele trei benzi de
circulație, două benzi de intrare și o bandă de ieșire. Prognozarea acestui sens
giratoriu cu siguranță, cu siguranță nu va face să fluidizeze circulația pe două
benzi! Dimpotrivă!”
Sandu Cornel Stelian: ”Acolo sunt patru! Până la giratoriu de la stadion
sunt patru!”
Popescu Antoniu Emil: ”Asta vroiam să știu. Există un punct de vedere al
Poliției rutiere?”
Sandu Cornel Stelian: ”Acum vorbește domnul Tudorașcu!”
Raul Tudorașcu: ”În comisia de mobilitate de luna trecută, primul lucru
pe care l-am povestit cu Poliția rutieră a fost excat sensul giratoriu cu hărțile pe
masă. Ei sunt foarte în regulă și chiar este urgent de făcut acel giratoriu.”
Popescu Antoniu Emil: ”Deci! Noroc că vine Mac Donalds în Alba Iulia
să facă sensul giratoriu!”
Bumbu Nicolae: ”Am și eu o părere așa. Nu sunt în domeniul ăsta al
construcțiilor. Eu zic că totuși, un sens giratoriu acolo ar încurca ținând cont de
faptul că mulți dintre cetățenii orașului nu știu să circule în sensul giratoriu.”
Hașa Cătălin: ”Acolo e altă problemă.”
Pocol Dorin: ”Asta vorbiți cu colegii de la instructorii de șoferi! Domnul
Crișan e de vină!”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 19 voturi pentru, o abținere
Moldovan Angela și un vot împotrivă Popescu Antoniu Emil.”
Alexandru Romanițan: ”Ca să nu ne trezim cu Prefectura pe cap. Comisia
a propus amânarea proiectului până la desenarea sensului giratoriu. Dar fiind
îndeplinită.”
Sandu Cornel Stelian: ”A spus.”

Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea
publicului nr. 71656/05.07.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA
INDIVIDUALA, AMENAJARE PARCARE AUTO LA STRADA SI
REALIZARE IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR,
NR. 52, solicitant FODORAN IOSIF si sotia FODORAN LUCIA
CORINA”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Andrei Szackacs – inspector 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.”
Andrei Szackacs: ”Suntem pe Calea Moților în apropierea cofetăriei
Corina unde se propune construirea unei locuințe individuale cu parcare
interioară în incintă și 6 locuri de parcare în față. PUD-ul s-a cerut deoarece
fiind în apropierea zonei istorice se prevedea aici niște retrageri foarte mari
față de vecinătăți.”
Vasile Crișan: ”Cred că acest proiect ar trebui să ne uităm foarte bine la
el. Ar trebui să îl publicăm peste tot și datorită faptului că este cu adevărat un
proiect. Casă proprie, parcare în față. Nu în stradă. Atunci când dăm un aviz
pentru orice societate, pentru tot ceea ce facem, să ne punem întrebarea dacă
există loc de parcare pentru oamenii care merg în magazinul ăla. Toată stima
pentru așa ceva. Aceste proiecte ar trebui să fie în viitor aprobate și promovate.
Nu că are loc, că nu are, că e suficient un loc, că nu știu ce.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 21 voturi pentru.”
Părăsesc sala de ședință domnii consilieri Medrea bogdan și Raul
Sebastian Tudorașcu.
Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea
publicului nr. 71643/05.07.2019.
Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE, SUPRAETAJARE SI
SCHIMB PARTIAL DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN IMOBIL
BIROURI SI APARTAMENTE DE SERVICIU, ALBA IULIA, B-DUL
REVOLUTIEI 1989, NR. 2A, solicitant CIUBEAN GLIGOR si sotia
CIUBEAN SILVIA”, conform planului de situație anexat.

Se dă cuvântul d-lui Andrei Szackacs – inspector 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.”
Andrei Szackacs: ”Suntem pe bulevardul Revoluției în apropiere de Lidl.
Pe teren se propune extinderea locuinței prin supraetajare, crearea a două
birouri la parter și de asemenea două apartamente la etaj. Se propun patru
locuri în față.”
Vasile Crișan: ”Cu acces din stradă sau?”
Andrei Szackacs: ”În incintă. Exact ca la celălalt.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 8. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
Art.9: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea
publicului nr. 72414/08.07.2019
Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE
LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE –
MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 328 ART.13/28.08.2018, ALBA
IULIA, STR. EMIL RACOVITA, FN., solicitant SC AREX PETROL
SRL”, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Andrei Szackacs – inspector Serviciul urbanismcare 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.”
Andrei Szackacs: ”Aici o să îmi cer scuze. S-a produs o eroare când s-a
depus proiectul. S-a depus cu altă planșă de reglementări. Planșa de
reglementări e cea din prezentare. O să vă rog să fiți atenți acolo. Aduce
modificare la planșa anterioară prin retragerea cu încă un metru față de
vecinătățile din partea nordică ca să nu îi afecteze cu umbrirea. De asemenea,
se modifică regimul de înălțime la blocul din partea de nord, din partea stângă
la P + M + 1. Se modifică și forma și regimul de înălțime la blocul mare din
partea sudică la P + 5, 6 retras.”
Revine în sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

Marc Dumitru: ”Dacă îmi permiteți. Marc Dumitru mă numesc. Sunt
vecin. Am fost și la ședința de luna trecută. Sunt vecinul al doilea, vecinul direct
cu societatea comercială care propune aceste construcții. Doar atât să
menționez. Că nu am fost consultați cu privire la modificarea propusă spre
consultare, spre avizare. Și prin această modificare a distanței se diminuează în
mod grosolan intimitatea familiilor noastre, al tuturor celor aflați pe partea de
nord. Livingul și dormitoarele noastre sunt în partea de sud, respectiv în
imediata vecinătate a construcției care se lățește spre noi.”
Revine în sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan.
Dl. Bordea: ”Bună ziua. Cred că distinșii noștri vecini nu au înțeles bine.
În urma discuțiilor de luna trecută din consiliul local, voluntar și benevol le-am
redus regimul de înălțime cu 1,50 m în partea ce îi privește pe dânșii și am tras
spre interior. Deci, nu spre dânșii. Deci, nu am diminuat. Am mărit distanța care
îi privește pe dânșii. Tocmai ca să nu fie probleme din punctul acesta de vedere.
Și în momentul de față, regimul de înălțime care este spre partea dânșilor este
același regim aprobat în ședința de consiliu de anul trecut. Deci, PUZ-ul care
este în vigoare. Și vroiam să mai zic ceva foarte scurt. De ce am fost nevoiți să
modificăm PUZ-ul? Pentru că arhitectul care a făcut PUZ-ul inițial a prevăzut o
cale de comunicare spre cele două blocuri din partea de nord de acolo și care
necesitau din partea noastră să cerem drept de servitute. Deci, cei 24 care
urmau să locuiască la capăt trebuiau să ceară pentru parcela respectivă
servitute. Și atunci am găsit varianta aceasta. Le-am și micșorat. Am diminuat
spațiul existent. Și în momentul de față, acceptând faptul că data trecută au fost
10 voturi, 10 abțineri ceea ce am considerat că este inclusiv și o atenționare a
domnilor consilieri și a celor de față că trebuie să modificăm proiectul, l-am
modificat în sensul să îi avantajăm pe vecinii noștri.”
Domnul din public: ”La ce distanță de limita de proprietate se situează
construcția?”
Paul Voicu: ”Vă spun arhitecții!”
Alexandru Romanițan: ”Limita maximă în colțul dreapta este 9,64 în
colțul ăla. Adică, respectă calculând la un bun simț un trei metri pe nivel.”
Bumbu Nicolae: ”Se respectă distanța față de vecini?”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 9. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul și condiția a fost votat cu 21 voturi pentru.”
Art.10: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 58669/05.06.2019

Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL
108/2008 – ANULARE TRONSON DIN STRADA ARADULUI, INTRE STR.
VARESE SI STR. LOMBARDIA, ALBA IULIA, STR. VARESE., solicitant
PASTIU NICOLAE, PASTIU RODICA, SC GRANIT IMOBILIARE SRL,
MAXIM MARCEL ADRIAN, MAXIM CAROLINA ILEANA, NEGRU
SILVIA, NEGRU IOAN RAUL, PANTA DUMITRU, PANTA RAVECA,
EXPERT PROIECT, MOLDOVAN ELENA” conform planului de situație
anexat.
Se dă cuvântul d-lui Andrei Szackacs – inspector 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.”
Andrei Szackacs: ”Suntem pe strada Varese, Nazaret Illit chiar lângă baza
militară. Se propune anularea tronsonului de stradă a străzii Aradului, între
strada Varese și Lombardia.”
Alexandru Romanițan: ”Dacă îmi permiteți. Solicitarea a fost făcută de
toți proprietarii afectați de această reglementare. Dacă ei renunță la stradă, adică
dacă nu au nevoie. Au intrări din Sliven.”
Domnul din public: ”Aici vreau să spun că este și linia de înaltă de 110 și
e strdadă în partea de sus. Dacă își face și stradă, că e numai la mine, înseamnă
că îi facem două străzi și nu se mai poate folosi nimic.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dumneavoastră când ați cumpărat știați că e linia
aia electrică? Nu e pusă ulterior?”
Domnul din public: ”dar eu când s-a făcut PUZ-ul am scris și la aia că nu
sunt de acord cu strada.”
Pocol Dorin: ”Aveți documentele care s-au cerut?”
Domnul din public: ”Tot. Toate s-au cerit.”
Alexandru Romanițan: ”Dacă îmi permiteți. S-a discutat cu toți oamenii
în parte. Le-am explicat consecințele și și le asumă. Într-adevăr, dat fiind faptul
că e și linia de înaltă, pe partea cealaltă e transgazul, sunt restricții foarte mari.
Mai pierd și cu strada asta ... Na.”
Pocol Dorin: ”Și e proprietatea lor!”
Alexandru Romanițan: ”E proprietate privată. Da, da.”
Mircea Trifu: ”Înainte de aprobarea PUG-ului anularea asta s-ar fi putut
face și în instanță fiindcă orice PUZ aprobat fără acordul proprietarilor, adică a
dânșilor ar fi fost anulat, fapt care s-a și întâmplat pe una din străzile care vin,
dacă nu mai multe.”
Pocol Dorin: ”Domnul Marchiș! Îți amintești?”
Mircea Trifu: ”Adică, e o chestiune pe care dânșii nu au solicitat-o atunci.

Poate că nu au știut. Puteau să solicite și lucrul acesta nu s-ar fi întâmplat.”
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 10. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru și o abținere
Sandu Cornel Stelian”
Art.11: Revoca Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE
MAGAZIN COMERCIAL LIDL, REALIZARE ACCESE SI
IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, CALEA MOTILOR NR. 116 – APROBAT
CU HCL nr. 55, art. 4 din 26.02.2019, solicitant SC LIDL SCS SRL”,
conform planului de situatie anexat.
Se dă cuvântul d-lui Andrei Szackacs – inspector 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.”
Andrei Szackacs: ”Suntem în zona stadionului.”
Mircea Trifu: ”De ce îl revocăm?”
Bumbu Nicolae: ”Dar de ce se revocă?”
Paul Voicu: ”La cererea lor.”
Alexandru Romanițan: ”Odată la cererea Prefecturii. Probleme pe
consultarea populației. Era un singur vecin. Dar în raport scria asta. Adică,
lipseau notificări și declarații. S-a făcut în cunoștință de cauză. S-a cerut
revocarea. Și la discuție cu beneficiarii care intenționau oricum să schimbe
PUD-ul, solicită la rândul lor revocare și urmează să vină lunile următoare.
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 11. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 21 voturi pentru.”
Art.12: Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism PUD de la
art. 2, art.3, art. 5, art. 6, art.7 si art. 8 perioada de valabilitate de 3 ani.
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 21 voturi pentru.”
Art.13: Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism de la art. 9
si art. 10 perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii
de urbanism pe terenul reglementat.
Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 21 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 21 voturi
pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 229/2019
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a pieței Agroalimentare Centru Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Vasile Bereș – inspector 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 Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Se dă cuvântul d-lui consilier Popescu Antoniu Emil – președinte comisie care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti.
Popescu Antoniu Emil: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Vasile Bereș: ”Regulamentul de organizare și funcționare a fost refăcut la
solicitarea Prefecturii Alba. Din două motive. Am supus azi aprobării
dumneavoastră regulamentul de organizare și funcționare a pieței. Nu am mai
mofidicat HCL 348/2014. Iar al doilea motiv invocat de dânșii. Și noi am renunțat.
Avem un singur tarif, o singură taxă pe metru pătrat pe zi pe mesele din piață. Nu
mai sunt acele tarife de închiriere pe săptămână sau pe lună.”
Părăsește sala de ședință domnul consilier Bumbu Nicolae.
Georgeta Rânghet: ”Aici am eu o modificare dacă se poate la art. 3. Spune
că la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL
nr. 349. Trebuie să o revocăm. Deci va fi: la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, se revocă HCL 349. Asta este.”
Vasile Bereș: ”Celelalte prevederi rămân neschimbate.”
Vasile Crișan: ”O întrebare. Deci, azi dacă te duci la piață
găsești
o
persoană fizică sau un comerciant sau cum vrei să îi zici cu șase mese, cu patru
mese. Rămâne valabilă sau nu închirierea mai multor mese de către o singură

persoană? Cel care vinde papuci are șase sau șapte mese! Rămâne tot cu șapte
mese cât plătește? Că în multe zile producătorul nu are masă!”
Vasile Bereș: ”Până la această oră singurele probleme pe care le-am avut în
zilele de marți și sâmbătă când sunt acele zile de piață și încercăm ca fiecare
producător să aibă asigurată masă. Dar ne întoarcem la celelalte cinci zile din
săptămână în care gradul de ocupare a pieței este mult mai redus. Și atunci, am luat
decizia ca acea taxă de 6 lei/mp/zi să nu o restricționăm la un anumit număr de
mese.”
Vasile Crișan: ”Abonamentele se mai fac?”
Vasile Bereș: ”Nu. A fost de fapt taxare dublă.”
Lazăr Bogdan: ”Ați cerut revocarea articolului 3 în calitate de? Parcă nu mai
puteam face!”
Paul Voicu: ”Nu e nici o modificare!”
Lazăr Bogdan: ”S-a cerut revocarea!”
Paul Voicu: ”Nu, nu! E formularea greșită. Acolo scria că încetează. Dar
trebuia revocarea. Am schimbat un cuvânt.”
Vasile Crișan: ”O întrebare clară. Dacă eu plătesc în fiecare zi și vin și spun:
domnule, eu vreau să plptesc 50 de zile! Pot să plătesc?”
Vasile Bereș: ”Nu. Nu mai.”
Bumbu Nicolae: ”Mai am eu o întrebare cu intrarea mașinilor. Va fi
restricționată? Le permitem comercianților și producătorilor ca în intervalul orar
6,00 – 9,00 dimineața să își facă aprovizionarea, după care accesul din piață va fi
restricționat?”
Bucur Dumitru: ”Deci, nu va mai fi nici o mașină acolo?”
Pocol Dorin: ”Și după masa?”
Vasile Bereș: ”Până la ora 16,00. După care trebuie să le oferim din nou
posibilitatea să își retragă marfa din piață.”
Georgeta Rânghet: ”11 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 230/2019
Revine în sala de ședință domnul consilier Nicolae Bumbu.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere
directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr.40, bl.27
Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan – șef Serviciu administrarea
patrimoniului local - 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."
Inurean Ioan: ”Este vorba de un proiect aprobat de dumneavoastră în
două ședințe precedente ca și PUD, ca să parcelăm. Este vorba de o concesiune
de 89 mp. Conform evaluării, preţul minim de pornire al negocierii directe la
suma de 1,52 euro/mp/an. În comisie am avut favorabil urmând ca
dumneavoastră să decideți prețul final de negociere al licitației.”
Vasile Crișan: ”Unde e? Ca să vedem prețul!”
Georgeta Rânghet: ”Scrie. 1,52 euro/mp. Scrie prețul minim de pornire
1,52 euro/mp. 11 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru și 2 abțineri
Vasile Crișan, Bumbu Nicolae.”
S-a adoptat Hotărârea 231/2019
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului
de concesiune nr.21.377/2004 încheiat între municipiul Alba Iulia și dr.Crăciun
Marioara Lucia
Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan – șef Serviciu administrarea
patrimoniului local - 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."
Inurean Ioan: ”Sunt două cabinete. E vorba de cabinetul din Micești.
Contractul pe durată minimă conform legii de 15 ani. Expiră luna aceasta.”
Georgeta Rânghet: ”11 voturi necesare.”
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 21 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 232/2019
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului
de concesiune nr.21.379/2004 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC STRĂJAN
MEDICAL SRL

Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan – șef Serviciu administrarea
patrimoniului local - 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."
Inurean Ioan: ”Aceeași problemă cu un cabinet în municipiul Alba Iulia.
Similar. Prelungire cu 15 ani.”
Georgeta Rânghet: ”11 voturi necesare.”
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 21 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 233/2019
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la
contractul de prestări servicii pentru întocmirea proiectului de amenajament
pastoral nr. 70276/2017, încheiat între Municipiul Alba Iulia și Direcția pentru
Agricultură Județeană Alba
Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan – șef Serviciu administrarea
patrimoniului local - 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."
Inurean Ioan: ”Foarte pe scurt vă spun despre ec e vorba. Direcția
Agricolă avea obligația să facă acest amenajament. La acel moment s-a semnat
un contract. Nu au avut banii. Cu alte cuvinte, nu au dus la capăt ceea ce
trebuie. Între timp s-au mai expropriat niște suprafețe din cauza autostrăzii. Au
apărut mici completări. Acum au banii. Prin acest proiect se obligă să continue.
Facem un act adițional cu completările de rigoare.”
Georgeta Rânghet: ”11 voturi necesare.”
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 21 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 234/2019

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan – șef Serviciu administrarea
patrimoniului local - care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Se dă cuvântul d-lui consilier Popescu Antoniu Emil – președinte comisie care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti.
Popescu Antoniu Emil: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de
hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Inurean Ioan: ”Aici cred că toată lumea cunoaște proiectul. A fost
dezbătut și răsdezbătut. Ce pot să vă spun? Că au fost în ultima discuție câteva
propuneri foarte concret făcute. Unele aveau legătură strict cu acest proiect,
altele nu. În consultarea populației vorbesc. Una din măsurile cerute care s-au
cerut acolo a fost reducerea timpului pe parcările cu plată în zona de jos a
orașului. Mai exact în zona Iuliu Maniu. Să se reducă timpul de la orele 18,00 la
17,00.”
Pocol Dorin: ”Acum e la 17,00. Până la 17,00.”
Inurean Ioan: ”Așa. Și să se reducă și în Cetate. A fost o propunere a
domnului consilier Mircea Trifu să se reducă pe zona de bulevard Revoluției și
totodată și pe zona Cloșca la o zonă mai rezonabilă, ca cetățenii care nu au loc
de parcare în zona rezidențială să poată folosi aceste locuri fără plată de la orele
respective în sus.”
Pocol Dorin: ”De la ce oră?”
Inurean Ioan: ”De la ora 18,00. În zona de Cetate. De la orele 17,00. Asta
era propunerea.”
Pocol Dorin: ”Da, da. Am văzut că e notată.”
Inurean Ioan: ”Au mai fost propuneri legate de piața din fața tribunalului
pe care am și comunicat-o colegilor. Acele cuburi de beton.”
Pocol Dorin: ”Cavourile alea! Mă rog!”
Inurean Ioan: ”Spuneți dumneavoastră cum vreți. Acele cuburi de beton
să fie oarecum desființate și dublate oarecum locurile de parcare în limita
posibilităților. Nu ține de acest proiect. Dar am anunțat pe cei din executiv. Se
pare că se poate face într-un viitor foarte apropiat. Nu e cheltuială mare. Alte
măsuri care s-au mai anunțat, noi le-am prevăzut aici. Acum, în ședința asta
dumneavoastră puteți opta.”

Dl. Hada: ”Dacă aș putea eu să iau cuvântul!”
Sandu Cornel Stelian: ”Așteptați rândul! Că mai sunt!”
Dl. Hada: ”Dacă nu vă supărați!”
Sandu Cornel Stelian: ”Așteptați! Domnul! Domnul! Domnul! Stați că ...”
Dl. Hada: ”Să mă lăsați să vorbesc înaintea consilierilor!”
Sandu Cornel Stelian: ”Da.”
Dl. Hada: ”Bine. Mulțumesc!”
Sandu Cornel Stelian: ”Așteptați! Poftiți domnul!”
Dl. Ispas Nicolae: ”Bună ziua. Ispas Nicolae mă numesc. Vreau să îl
contactez pe domnul Inurean. Am și la mine o hârtie depusă și înregistrată în
2018 la registratura Primăriei în care aducem câteva obiecțiuni la acea hotărâre.
Acea hotărâre care a fost votată anul trecut și apoi retrasă, anulată legată de
parcări și acum din nou introdusă pe ordinea de zi a Consiliului local spre
aprobare, obiecțiuni care nu s-au găsit în noul proiect de regulament privind
parcările din Alba Iulia. Nu s-au regăsit deloc. Nici măcar nu am primit răspuns
la această listă de obiecțiuni pe care am depus-o.”
Inurean Ioan: ”Ați făcut o plângere la acea hotărâre care nu a fost validată
sub nici o formă de către Prefectură. Motivul pentru care nu a fost validată nu a
ținut de pârghiile dumneavoastră, cum am avut o discuție cu domnul Trifu, a
fost o motivare foarte serioasă. Nu am avut avizul comisiei, aviz pe care îl
avem la momentul acesta. Ca atare, nu s-a ținut cont atunci de acea solicitare
întrucât nu s-a dat curs acelei hotărâri.”
Dl. Ispas Nicolae: ”A fost aprobată! A fost aprobată! Dar am depus din
nou această listă de obiecțiuni, inclusiv cu o propunere. Și mă refer foarte exact
la zona din fața stadionului. Cu toții vă aduceți aminte de Cafeneaua Zoco.
Zoco Caffe. Toată lumea din oraș merge și bea cafeaua în timpul săptămânii, în
week-end și așa mai departe.”
Hașa Cătălin: ”Nu toată lumea!”
Dl. Ispas Nicolae: ”Să spunem! Blocul acela de locuințe care este strict
pe breteaua de la Calea Moților. Am cerut și am propus ca locurile de parcare
numerotate de la 1 la 23, asta însemnând intersecția cu Direcția Agricolă până
în primul acces al stadionului să fie atribuit blocului nostru. În autorizația
blocului în 2008 s-au prevăzut locuri de parcare pentru locatari și pentru spații
comerciale, parcări care nu s-au mai făcut. Din 2017 noi depunem cereri către
biroul de administrare publică și nu primim nici un răspuns favorabil, ci unu, să
zicem între ghilimele așa prietenos, că ar trebui să le facă altcineva, nu
Primăria. Dar Primăria a recepționat acea construcție pe baza unei autorizații în
baza tuturor avizelor necesare. Consiliul local, comisie de urbanism și așa mai
departe.”
Inurean Ioan: ”Pot să vă răspund acum.”
Dl. Ispas Nicolae: ”Sigur!”
Inurean Ioan: ”În urma sesizărilor dumneavoastră și nu numai a
dumneavoastră, să știți că s-au mai sesizat și alte persoane, obligația de a face

acolo în zonă a revenit investitorului. L-am chemat la fața de masă pe cel care
a făcut blocul dumneavoastră. Avea obligația să facă un anumit număr de locuri
în spate. În spatele blocului cu acces pentru dumneavoastră. Ca atare, la
ultima ședință de urbanism de comisiei a prezentat o lucrare în sensul acesta.
Vă poate spune domnul coleg arhitect șef. Iar noi am propus următoarea
chestie: locurile de care ziceți dumneavoastră să vi le atribuim dar cu caracter
provizoriu până când ei gată lucrarea din spatele blocului. Nu pot lăsa aceste
locuri la dispoziția dumneavoastră în permanență pentru că locurile prevăzute
pentru dumneavoastră erau în spatele blocului. Acolo se va face parcarea
respectivă. Dar ca să nu mai avem discuții, până când parcarea se va executa,
vom restricționa locurile 1 – 23 pentru cetățenii din blocul respectiv la regimul
de o mașină/apartament. Ele nu își vor schimba regimul decât provizoriu. Azi
discutăm despre parcările publice. Dumneavoastră ați adus o problemă aici
legată de parcările rezidențiale. Nu le putem amesteca. Dar ca să rezolvăm
odată problema asta... Ați înțeles? Celor 23 de locuri de parcare le schimbăm
caracterul pe durată limitată până când se rezolvă problema în spate.”
Dl. Ispas Nicolae: ”O întrebare. Dacă ați adus în discuție locurile de
parcare. Cine le face? Că e domneiul public!”
Inurean Ioan: ”Locurile de parcare din față le vom marca noi.”
Dl. Ispas Nicolae: ”Din spate!”
Inurean Ioan: ”Investitorul.”
Dl. Ispas Ioan: ”Este domeniul public!”
Inurean Ioan: ”Nu contează!”
Paul Voicu: ”Nu contează. Și în piața Pascu avem domeniul public dar a
fost făcută investiție pe primărie! Autorizația pe primărie!”
Dl. Ispas Nicolae: ”Am înțeles. Propun și amendament ca locurile de la 1
la 23, provizoriu până când se rezolvă în spate.”
Mircea Trifu: ”Domnul Voicu! Ce demersuri ați făcut până acum sau în
sensul în care de nouă ani de zile parcarea aia trebuia făcută și nu e făcută? Ce
demersuri ați făcut dumneavoastră conducerea Primăriei?”
Paul Voicu: ”Vă spun colegii de la urbanism.”
Alexandru Romanițan: ”Îmi cer scuze domnul Inurean. Nu chiar în ultima
ședință de urbanism. Pe la începutul anului, ianuarie-februarie s-a depus o
documentație care propunea undeva la 50 – 55 locuri de parcare în spate. Din
păcate, datorită unor probleme juridice apărute, din cauza unor probleme
juridice nu a ajuns la aprobare în Consiliul local. Sunt pe cursul cel bun. Se
rezolvă. Doar că mai durează puțin.”
Dl. Hada: ”Mulțumesc, domnule președinte! Hada mă numesc. Vorbesc în
numele Asociației Alba Iulia Infrastructura și în numele a 590 de persoane care
au semnat efectiv ceea ce o să vă spun acum. Cu buletin, cu semnătură, cu
nume, prenume. Deci, în primul și în primul rând vreau să să spun că în
proiectul respectiv funcționează dublă măsură. Dublă măsură între ce? Foarte
bine ați reușit într-o oarecare măsură să rezolvați niște parcări pentru cei care

locuiesc în blocuri. Dar în același timp, tot alți locuitori sau proprietarii
blocului respectiv nu au parcare. Cei care au parcare plătesc 100 de lei. După
proiectul dumneavoastră, ceilalți 100 de lei pe an am înțeles. După proiectul
dumneavoastră, ceilalți plătesc suma respectivă sau puțin mai mult pe lună. Eu
cred că această problemă trebuie rezolvată în sensul că creează animozități
chiar între proprietarii respectivelor locuințe din blocurile respective. Nu are
rost să dau exemple de străzi. Cloșca, Revoluției unde funcționează această
dublă măsură. Eu cred că trebuie făcut un studiu de impact și trebuie localizate
locurile unde se pot atribui ca celorlalți cetățeni care plătesc 100 de lei. Lucrul
acesta nu s-a făcut. Știu sigur că nu s-a făcut. Și de aceea vă rog pe
dumneavoastră domnilor consilieri să luați în considerație această problemă.
A doua problemă care mi se pare totuși de discutat este suma foarte mare
atât la abonamente cât și la amenzi. În situația în care trece acest proiect așa
cum dumneavoastră l-ați trecut pe ordinea de zi, noi cetățenii din Alba Iulia care
avem autoturisme și care avem activitate profesională să zic așa în municipiul
Alba Iulia, vom fi nevoiți vrând - nevrând să cumpărăm abonamente. Pentru că
acestea, la prețurile pe care le aveți acolo, asta ar fi varianta cea mai accesibilă.
Vă spun că un abonament se ridică la 19,7 mii de lei pe zi iar în Cluj nu este
aglomerația ...”
Sandu Cornel Stelian: ”19 mii de lei pe zi? Vai de mine!”
Dl. Hada: ”19,7 lei.”
Pleșa Gabriel: ”E 50 de lei pe lună împărțit. Cred că asta ați vrut să ne
spuneți.”
Mircea Trifu: ”Atât e! Domnul Pleșa! E 19 lei pe zi.”
Moldovan Angela: ”Cum să fie 19 lei pe zi când e 50 de lei pe lună?”
Pleșa Gabriel: ”E 1,9 lei.”
Mircea Trifu: ”Aveți ofertă. Dumneavoastră sunteți inițiator. Aveți aici
oferta de a închiria pe zi. La asta se referă.”
Bumbu Nicolae: ”E 1,9 lei pe zi. Atâta este. 1,9 lei pe zi.”
Mircea Trifu: ”Domnul Pleșa! Aveți această ofertă în regulament. Pe zi.”
Pleșa Gabriel: ”Domnul Hada! Vă refereați la abonamentul lunar?”
Dl. Hada: ”Scuzați-mă, vă rog! Vreau să zic că la Cluj care este mult mai
aglomerat orașul, este de opt ori mai mare decât Alba Iulia și este jumătate suma
pe zi.”
Domuța Iulius Viorel: ”Cum să fie jumătate pe zi?”
Inurean Ioan: ”Nu este adevărat ce ați spus dumneavoastră! Eroarea apare
la dumneavoastră din motivul că ați mutat virgula peste o cifră.”
Bumbu Nicolae: ”1,6 lei pe zi.”
Inurean Ioan: ”Este 1,9 lei pe zi. 50 de lei pe lună.”
Dl. Hada: ”La Cluj este 0,9.”
Inurean Ioan: ”Nu e adevărat!”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu se poate! Poate fi zero! Nu asta discutăm!”
Dl. Hada: ”Nu asta discutăm! Consider că abonamentele sunt foarte mari!

Prețurile sunt foarte, foarte mari! Și va trebui să găsim o soluție amiabilă pentru
toți cetățenii Albei Iulia!”
Pleșa Gabriel: ”Cu tot respectul. Numai atât vreau să vă spun.
Dumneavoastră ziceți că e mare abonamentul. Dar la argumentul cu lei/ zi l-ați
greșit.”
Dl. Hada: ”Mă scuzați.”
Pleșa Gabriel: ”Nici o problemă. Am înțeles.”
Dl. Hada: ”Vă rog să luați în considerare următorul lucru. Eu vă spun și
împreună cu asociația o să găsim niște locuri de parcare cum este zona
Arnsberg. Unul. Și celălalt în zona Mircea cel Bătrân unde e centrala termică
părăsită. Acolo dacă ați crea niște locuri de parcare ați reuși cât de cât să
decongestionați circulația pe arterele principale. Mă refer la Revoluției și
Cloșca și așa mai departe. Mulțumesc. Atât am vrut să spun.”
Paul Voicu: ”Dacă îmi permiteți. Îmi cer scuze Mircea. Vreau să vă spun
câteva lucruri generale despre acest proiect care s-a discutat de anul trecut, nu
numai acum o lună-două. Consultarea publică. Și cred că cu toții îl cunoaștem
foarte bine. Tot ce înseamnă parcări în municipiul Alba Iulia, și cele rezidențiale
sunt libere de la 8,00 la 16,00. Cetățeanul care nu vrea să plătească un leu sau
doi lei că stă pe Revoluției, pe Cloșca sau pe stradă din centru unde noi azi
votăm parcări publice, o altă abordare, nu rezidențiale, poate să meargă 38 de
secunde sau 42 de secunde până în spate pe Tulnicului sau pe Arnsberg sau
undeva unde cetățenii sunt la servici cu mașina de la 8,00 la 16,00 și să
parcheze mașina acolo cu zero lei. Dacă vor să parcheze lângă restaurantul,
magazinul sau eu știu de unde vor să își cumpere ceva 10 minute, un sfert de
oră, parchează mașina și plătește 50 de bani sau un leu sau doi lei cât este
parcarea. Mai mult decât atât, vă spuneam și anul trecut că noi nu putem să
asigurăm pentru o mașină 7, 15 sau 20 de locuri unde se mișcă o mașină într-o
zi. Pentru că o mașină care este cu un loc de parcare rezidențial, peste zi dacă
omul vrea să meargă ca cetățean în diferite locuri ale orașului, poate să se ducă
oricând. Nu îl putem opri niciodată. Nimeni. Dar nici nu putem asigura pentru
32 de mii de mașini câte avem la venituri ori să spunem o medie de cinci
parcări pe zi undeva în oraș, sunt 150 de mii de parcări. Nu se poate așa ceva.
Mai mult decât atât, parcările față de câte am avut anul trecut când a fost anulată
de Prefectură această hotărâre, sunt la jumătate. Dar nici nu există parcare cu
patru lei pe zi! Cea mai scumpă e cu doi lei/oră! Nu pe zi! Pe oră! Deci, nu sunt
niște prețuri enorme! Ați văzut doar când am făcut mici reglementări pe
bulevardele principale cu parcare în spic sau parcări longitudinale că s-a
descongestionat foarte mult circulația. Nu există altă metodă și nu a găsit-o
nimeni în lume! În Europa sau în România! Suntem printre ultimele orașe care
aprobăm parcare cu plată în oraș! Câte orașe mari sau mici vedeți
dumneavoastră din jurul nostru sau din Transilvania sau din România? Sunt
deja de zeci de ani cu aceste parcări! Spunea cineva că nu facem sau din banii
aceștia nu avem un buget separat, direct în bugetul local pentru viitoarele

parcări publice. Nu contează dacă sunt la un nivel sau la două sau la trei nivele!
Nu putem să creăm un cont separat! Dar noi vă spunem foarte clar că avem în
vedere și eu am spus câteva locuri! Și domnul Mircea Trifu a spus câteva zone!
Și Marius Popescu a spus câteva zone!
Tot aici în consiliul local le vom hotărî împreună! Doar să avem acolo
domeniul public. Că pentru câteva am intrat acolo pe domeniul privat! Pe care
le vom lămuri împreună că sunteți experți! Și vedem cum le putem face și cum
le putem gestiona! Aveți perfectă dreptate și pe domnul fost consilier, pe zona
Poligonului unde e CT 9! Un spațiu foarte aglomerat pentru mașini! O avem în
demolare de vreo 3 – 4 ani de zile! Am convenit și cu Electrica să mutăm de
acolo postul trafo! Sperăm să nu i se dea cetățeanului terenul! Sau chiar dacă i
se dă, vom expropria și vom face o parcare publică acolo! Avem CT 6! Intrarea
de pe Cloșca înspre Toporașilor! Și acolo putem face o parcare! Avem G2 unde
este deja votat de către dumneavoastră și avem PUZ-ul aprobat! Și urmează să
facem SF-ul! Deci, sunt multe locuri în care putem face parcări! Pentru asta
trebuie să ne punem toți la masă să discutăm și să vedem care sunt prioritățile!
Mulțumesc!”
Mircea Trifu: ”Vă spun sincer că nici nu știu de unde să încep ca să mă
încadrez în cele trei minute. Dar cred că o să fie vreo 5. Vă spun un lucru foarte
sincer. Domnul Pleșa a făcut o afirmație mai în glumă, mai în serios. Și am în
față chiar minuta. Și o aveți și dumneavoastră. Unii văd că nu au nici tabletele.
Probabil că proiectul acesta să îl aveți, în care scrie foarte clar că eu personal
am solicitat amânarea acelei întâlniri. Citez din minută. ”Domnul consilier
Mircea Trifu propune amânarea dezbaterii publice considerând că nu a fost
îndeplinită procedura de convocare a acestei ședințe din punct de vedere juridic.
S-a modificat și ora.” Eu am spus mai multe atunci referitor la modul în care
Primăria a gestionat aceste întâlniri publice. Și am adus suficiente critici și aici
și în presă, încât nu mai intru în detalii. Și cum s-a mutat data trecută ora și nu sa făcut. Și în fond și la urma urmei a avut loc la ora unu, într-o zi în care
evident la acea oră nu puteau să vină funcționarii, oameni care lucrează în
funcții publice, pentru că nu îi lasă nimeni să plece de la servici și nici de la o
firmă privată. Deci, intenționat s-a făcut la ora unu ca să nu poată veni.
Ca urmare, au fost înafară de câțiva consilieri și aparatul de specialitate,
doi cetățeni care întâmplător sunt și aici prezenți. Domnul Barbu și domnul
avocat Beleiu. Cam asta a fost întâlnirea respectivă. Am făcut și noi ieri seară o
întâlnire cetățenească. Eu rămân surprins de modul în care ne comportăm față
de o persoană, de un prieten în cazul de față pot să spun, care vine și dă o
informație pe care o puteți găsi în regulament. Chiar înainte de minută. La zona
roșie pe zi prețul este de 17,5 lei. V-ați năpustit toți că nu e 17. Că e unu
virgulă. Ba e 17,5 lei/zi.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dar nu la abonament!”
Mircea Trifu: ”Domnule! Deci, rețineți! 17,5 lei/zi. Deci, nu discutăm aici
de abonament. Domnule, acesta era un tertip cu care eu m-am obișnuit. Ce

vreau să spun? Avem în față un regulament, pentru că spunea domnul Voicu că
l-am dezbătut, l-am discutat, că o să facem, că o să stăm la masă! Masa asta o
tot așteptăm cu toții! Nu cu bucate ci cu discuții de vreo trei ani! Nu am avut-o
niciodată! Vrem să stăm la masă noi cetățenii! Am anunțat public! Puteați să
veniți ieri seară la ora 18,00 dacă vroiați să stați la masă! Au fost aici
reprezentanți ai partidelor politice, ale OBG-urilor, oameni serioși care au
prezentat în modul cel mai serios argumente și obiective.”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Propunerea!”
Mircea Trifu: ”Domnule! Vă rog să mă lăsați să îmi spun argumentul!„
Sandu Cornel Stelian: ”Faceți conferință de presă!”
Mircea Trifu: ”Nu e conferință de presă! Dar am obligația din partea
cetățenilor să argumentez lucrurile.”
Sandu Cornel Stelian: ”Să faceți conferință de presă!”
Mircea Trifu: ”Mi s-a reproșat mie și asociației că nu am vrut să generăm
în mod constructiv. Păi dacă dumneavoastră în timp de ani de zile, deși
dumneavoastră ați primit așa cum spunea cetățeanul din sală, ați primit
notificări, ați primit înștiințări de la noi și nu ați ținut cont de ele! Am atacat în
contencios administrativ și ne-am adresat consiliului local prezentând soluțiile
pe care le dorim. Domnul Inurean ne citește două sau trei amendamente în care
mă bagă și pe mine în chestiunea asta că aș fi propus nu știu ce zone gratuite și
așa fără bani! Acum, să nu se supere Dorin și doamna Moldovan! Eu chiar i-am
pomenit în ultima zi! Într-adevăr domnul Pocol a avut o propunere de întradevăr mi-au dat lacrimile! Ca în fața blocului dumnealui sâmbăta și duminica
să nu se plătească! La fel cum doamna consilier moldovan în urmă cu câteva
luni ...”
Pocol Dorin: ”Domnul coleg! Parcarea ai după ora 17,00 e goală!”
Mircea Trifu: ”După ce termin vă puteți spune punctul de vedere!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Propunerea!”
Mircea Trifu: ”Eu o să fac o propunere în numele a mai multor cetățeni.
Și cu argumente. Pentru că s-a pomenit aici că nu e nevoie să fie corelate cele
două regulamente. Convingerea noastră este că trebuie. Nu putem să aprobăm
un regulament care vine și spune despre parcările de reședință și unul despre
parcările publice! Pentru că toate bine trebuie puse la un sens! Altfel nu o să
funcționeze! Ce o să facă după ora acel om care nu are loc de reședință?
Prioritatea e să găsim locuri de reședință pentru că e obligația noastră ca
Primărie să le oferim celor ce dețin imobile! O să se învârtă în jurul blocului
până seara la opt după ce a plătit 600 de lei abonament! Tot cu abonamentul
ăsta e un impozit nou! Că așa cum a spus și domnul Pleșa! Haideți domnule să
facem că e un început! Vedem noi după aia cum îl reparăm! Eu sunt inginer ca
dânsul! Știu ce înseamnă că facem șanțuri și după aceea îndreptăm marginile!
Dar aici nu e vorba de șanțuri! Ați dat exemplu de la Cluj! La Cluj ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Eu nu am dat!”
Mircea Trifu: ”Și dumneavoastră ați dat! L-ați dat în discuție! Ați

argumentat faptul că ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Amendamentul!”
Mircea Trifu: ”Nu domnule! Lăsați-mă să îmi continui!”
Sandu Cornel Stelian: ”Deci, nu faceți amendament?”
Mircea Trifu: ”Păi nu am amendamentul ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Lazăr! Următorul la cuvânt! Ați vorbit
destul! Nu faceți amendament? Domnul Lazăr!”
Mircea Trifu: ”Deci, îmi interziceți dreptul de a-mi spune punctul de
vedere vis a vis de acest proiect?”
Sandu Cornel Stelian: ”Da!”
Mircea Trifu: ”Amendamentul meu este solicitarea către domnul Pleșa de
a retrage acest proiect de pe ordinea de zi. Acesta este amendamentul. Și vă
spun un lucru. Și gândiți-vă foarte bine. Acest proiect nu poate fi votat cu
amendamente, domnule! Este o chestiune mult prea complexă care trebuie să
coreleze niște lucruri pe care dumneavoastră le treceți cu vederea, inclusiv acel
articol 14 pe care îl aveți dumneavoastră. Și am o întrebare. Cum o să faceți să îl
respectați din regulament? În articolul 14 spuneți că toți banii pe care o să îi
luați din asta să îi dirijați numai spre parcări. Cum o să faceți din punct de
vedere tehnic? În anul acesta care a trecut nici nu v-ați gândit! Nu aveți o bază
de date! Cum o să treceți banii ăia? Trebuie să externalizați serviciul? Aveți
atâtea inconveniente încât toată chestiunea noi am corelată aici în vreo șase
solicitări! Să retrageți acest proiect până când veți pune la dispoziție o bază
reală!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Solicitarea asta o am și eu! O am!”
Mircea Trifu: ”În încheiere, doar atât vreau să îi spun domnului Pleșa. Vis
a vis de chestiunea asta că hai să facem că după aia vedem cum modificăm! Nu
sunt de acord cu principiul acesta că hai să facem! Ați văzut și la discuțiile pe
urbanism! Același principiu! Domnule, hai să facem un început și nu ducem la
capăt! O să vă treziți din nou cu aceeași situație pe care ați făcut-o și anul trecut!
Sunt suficiente argumente ca să fie atacată în justiție! Iar faptul că le spuneți
oamenilor: domnilor, vrem mobilitate urbană! Deci, vreți mobilitate urbană!
Toți vrem mobilitate urbană! Toți realizăm că trebuie bani la buget! Eu cred că
fac parte dintre cei care am convingerea că trebuie să plătească locul de parcare
că are orașul nevoie de bani! Fac parte dintre aceea! Dar trebuie să o facem
gândită treaba! Nu să ne întoarcem peste o lună de zile și să avem aceleași
discuții! Mulțumesc!”
Lazăr Bogdan: ”Mă bucur că în sfârșit se discută despre parcări și despre
tarife, ceea ce în opinia mea este un lucru bun. Dar noi am început prost. Noi
vrem să taxăm cetățenii înainte să facem parcările. Faptul că am făcut niște
dungi pe acolo care oricum sunt puse foarte prost dungile. Că dacă parchează
două mașini, nu mai ai loc. Cred că ar fi trebuit prima oară să amenajăm cel
puțin 1 – 2 parcări. De aia am avut tot scandalul pe care l-am avut cu Turturica.
Scandaluri peste scandaluri. Noi vrem să luăm bani dar nu facem parcări.

Apreciez că vrem să facem și vrem să ne întâlnim toți la masă. Dar hai să
facem invers. Hai să facem prima oară 2 – 3 parcări să le arătăm cetățenilor că
avem intenția de a face lucrurile bine și de acrea mobilitate, după care să îi
taxăm.”
Moldovan Angela: ”Am adus un amendament când s-a pus în discuție
regulamentul. Nu știu dacă s-a luat în considerare, domnul Inurean!”
Inurean Ioan: ”Vă răspund foarte direct, doamna Moldovan. S-a luat în
considerare. În cazurile individuale se trasează individual locul pe care nu puteți
întra în curte. Pentru că sunt curți care au locul mai mic sau locul din față va fi
marcat și va fi tratat ca o parcare rezidențială.”
Moldovan Angela: ”Sunt case în care locuiesc 2 – 3 familii! Ce facem?
Punem toate mașinile în curte?”
Inurean Ioan: ”În situația asta tratăm parcarea din față ca o parcare
rezidențială!”
Pleșa Gabriel: ”De la caz la caz!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Crișan!”
Vasile Crișan: ”Stimați colegi! Mă văd nevoit să intervin. Am participat
inclusiv la dezbaterea publică. S-a spus peste tot și tot discutăm! Toată lumea ne
propune! Am făcut scris! Am lăsat-o la registratura Primăriei! Am făcut o
fotocopie! O am aici cu niște propuneri! Mă așteptam ca după dezbatere, că ni
s-a promis că se iau toate propunerile și ne va spune și așa! Astăzi să vină să ne
spună ceva! Vă citesc punctul 7: stabilirea unui calendar foarte precis pe date
pe anul 2019 pentru demararea acțiunii de creare pe care l-am propus. Dar fac
precizarea că trebuie făcutte în 2019. Punctul 8. Informare în Consiliul local la
prima ședință pe luna iulie 2019 despre sumele încasate din taxa de parcări.
Deci, sunt depuse. Văd că nici nu se știe de ea! Sau dacă se știa, hai lasă-le! Dăle pace!
Atunci s-a propus un regulament. Ăla e bătut în cuie! Fraților, degeaba
venim și povestim că și așa ăla e ... Hai că votăm și cu aia se gată!
Ce s-a făcut sau ce facem? În parcarea de la stadion este cântarul. Nu
cântărește nimic dar ținem nu știu, 50 – 70 de locuri ocupate! Am solicitat
locuri fiindcă sunt 16-17 zile pe lună examen la școala de conducători auto. Cu
cea mai mare răspundere v-o spun că am fi de mult mutați! Și când se face
giratoriul de la Kaufland așa cum s-a făcut la Sebeș, ne-om duce și noi în
parcarea de acolo! Dar până atunci nu putem! Am spus: domnule, vrem să le
plătim! Dați-ne locuri! Am depus! De anul trecut s-a discutat! Am fost la
Primărie! Acum avem iar o hârtie depusă cu societățile împărțite cele 13 locuri
pentru noi! Uitați-vă că e bine pusă o mașină acolo! Pe parbriz să nu bată
soarele! O mașină particulară! Și să vină cineva dimineața din administrativ să
vadă ce haos e acolo! Deci, haos creat cu intenție că nu vrem să facem ceva! Și
atunci, noi venim și spunem: facem locuri de parcare! S-a discutat de parcarea
de la blocul Turturica acum un an de zile când s-a spus cum plătim
apartamentele la oameni și acolo vom face o parcare! Poate parchează cineva

acolo dacă e blocul în picioare!”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Crișan! Amendamentul!”
Vasile Crișan: ”Poate peste câțiva ani de zile! Deci, amendamentele sunt
cele opt suficiente! Dacă vreți vă mai pot depune încă câteva în scris!”
Inurean Ioan: ”Ați depus-o acum câteva zile!”
Vasile Crișan: ”Când a fost dezbaterea publică!”
Sandu Cornel Stelian: ”Terminați cu discuțiile în paralel!”
Pocol Dorin: ”Două puncte am. O observație. Prima. Aș vrea să îl rog pe
Mircea Trifu, dacă tot îl apucă plânsul așa ușor, să se intereseze înainte de a face
afirmații și să vadă că la blocul unde locuiesc eu nu există parcări de reședință.
După aia fă afirmațiile pe care le dorești! În același timp, mă apucă și pe mine
plânsul să văd că atât Mircea Trifu cât și domnul Crișan sunt doi cetățeni ai
orașului care doresc să plătească diverse chestii. Și închei prin a vă ruga pe
toți să vă gândiți că așa cum în toate orașele, întâi s-a început parcările cu plată
și după aceea au construit sau dezvoltat ca număr parcările, așa trebuie făcut și
aici. Apropo că tot bateți apa în piuă cu mobilitatea. Nu o să aveți niciodată
mobilitate dacă parcările sunt ... Vă dau un exemplu. Vin care locuiesc, că eu îi
cunosc personal, locuiesc în zona Roberta, după Unirea și vin la cafea la
Carpacio sau la Brothers cu mașina. Vi se pare corect? Dacă vi se pare
corect ...”
Domnul din public: ”În completarea dumnealui. În alte țări din vest se fac
parcări de 3 – 4 tipuri pe aceeași stradă. Se numerotează, se colorează diferit și
nu au voie să parcheze doar cei rezidenți cu 2 ore, 6 ore și așa mai departe.”
Popescu Antoniu Emil: ”Aș avea o completare, un amendament dacă se
poate. Dacă putem introduce în regulament un abonament transmisibil pe an?”
Pleșa Gabriel: ”Este!”
Popescu Antoniu Emil: ”Deci, am zis un abonament pe an pentru
persoane fizice de 300 de lei pe an, pentru persoane juridice 600 de lei pe an.”
Georgeta Rânghet: ”V-am zis. Orice modificare de fond duce la
reîntoarcerea proiectului în dezbatere publică. De fond.”
Mircea Trifu: ”Doamna Rânghet! Explicați-ne puțin! Că chiar nu înțeleg!
Că nefiind de specialitate! Practic, noi nu mai putem pune.”
Georgeta Rânghet: ”Nu. Modificări de fond.”
Mircea Trifu: ”Atunci care sunt alea? Toate sunt modificări!”
Georgeta Rânghet: ”Amendamentele pot să vina in completare. Dar
modificari de fond. Aici este tot ce a fost supus dezbaterii publice. Tarifele.”
Mircea Trifu : ” Atunci ce amendamente mai discutam. ”
Georgeta Ranghet : ”Pe fiecare proiect. Ca pe aici legea nu priveste diferit
pe fiecare proiect. Daca noi am suspus în dezbatere publica niste tarife, acum
putem aproba aletele ?„
Mircea Trifu : ” Eu cred ca da. De aceea ne-am întalnit. ”
Georgeta Ranghet : ”Si atunci ce rost mai are dezbaterea publică”.
Popescu Antoniu Emil : ” Eu nu am solicitat o modificare de tarife.”

Georgeta Ranghet : ”Vreti abonament în plus.”
Popescu Antoniu Emil : ” Un abonament anual de 300 de lei la persoane
fizice și 600 de lei la persoane juridice.”
Georgeta Ranghet : ” Se poate face acelasi lucru pe care l-ati zis la
celalalt proiect. Îl completam. Dar după ce se aproba.”
Lazar Bogdan : ” Stati un pic sa inteleg eu, adică il aprobăm asa si dupa
aceea facem modificari. ”
Georgeta Ranghet : ”Numai daca vreti.”
Lazar Bogdan : ” Adica numai cand vreti.”
Bumbu Nicolae : ” Vroiam să va spun ca în acest proiect s-a adus discutia
despre G2. Deci blocul turturica care este cunoscut de toata lumea. Eu vreua să
va spun ca pe blocul respectiv nu se poate face absolut nimic deoarece în acel
bloc înca exista proprierari. Pana nu se vor despăgubi sau pana nu se ajunge la o
întelegere cu proprietarii respectivi nu se poate face absolut nimic. ”
Plesa Gabriel : ”Conform legii se exproprieaza in interes public pe un
PUZ aprobat. ”
Bumbu Nicolae : ”Domnule Viceprimar. Parcarea nu este de utilitate
publică, deci nu putem să vorbim despre expropriere.”
Sandu Cornel Stelian : ” Trebuie să vă informez ca avem de la asociatia
Alba Iulia Infrasctructura o adresă prin care ni se solicita retragerea acestui
regulament pana se vor stabili următoarele : o baza reala a locurilor de parcare,
criterii clare de atribuire, sincronizarea celor doua regulamente, elaborarea unui
regulament functioanl, criterii echitabile. ”
Barbu Andrei : ”Domnule profesor , scuze... astept de doua ore . Am
tacut. Trei minute. Sper că nu imi ziceti si mie ca la colegul Pocol .”
Sandu Cornel Stelian : ”La ceilalți colegi le-am facut semn că i-am
vazut.”
Barbu Andrei : ” Nu...nu ..Am observat. Și bun. Gradul de reducere la
absurd al dumneavoastră este foarte profund. Subscriu la ceea ce va comunicat
acolo Alba Iulia Infrastructura.”
Sandu Cornel Stelian : ”Ați și semnat dumneavoastră, nu ?”
Barbu Andrei : ”Poftiți? ”
Sandu Cornel Stelian : ”Ați și semnat dumneavoastră, nu ?”
Barbu Andrei : ”Bineinteles că am semnat. ”
Sandu Cornel Stelian : ”Era logic că subscrieti daca ati si sdemmnat. ”
Barbu Andrei : ”Nu. Vreau să stiu, că nu toata lumea are hartia. Chiar nu
stiu. Proiectul este pentru cetatean sau este pentru altcineva. Si apropo de
cetateni să stiti că sunt unul care s-a implicat in discutiile cu cetatenii si realizez
ca in primul rand marea problema a cetatenilor este ca ei nu stiu despre ce este
vorba. Despre ce este vorba? Va dau un exemplu. Daca el are parcare pe strada,
marcaj pe partea dreapta si pana acum parca pe partea stanga, in mintea
cetateanului riveran nici nu se pune problema ca nu poate parca in continuare
acolo. Asta ca fapt divers. Ma bucur ca am stat pana acum si ca am avurt

rabdare pentru că dumneavoastra aveti doua documente de capatai. Si îl felicit
pe domnul Popescu Antoniu si pe domnul Crisan. Planul de mobilitate urbana și
statagia integrată de dezvoltare urbana. O singura chestie va citesc. Nu stiu de
ce am emotii. Ar fi trebuit anul acesta daca luam planul integrat, aveti la
realizari park end ride si park end bike . Ar fi trebuit anul acesta. La pozitia 9
pag. 170 realizare parcare subterană sub terenurile din curtile scolilor si
amenajarea suprateranului in concordanta cu functiunea de educatie –
invatamant. Este un proiect pe care ar fi trebuit sa îl porniti în 2017. In 2018 ar
fi trebuit sa existe proiectarea. Licitatia în 2019 si in urmatorii doi ani ar fi
trebuit sa existe executia. La un moment dat se foloseste des un acronim in
discutiile cu dumneavoastra. SF. Eu il convertesc la aceste doua documente care
sunt de SF. Pentru care sunt doua documente care sunt strategiile de dezvoltare
si cea ce dumneavoastra ca primarie ne propuneti noua ca si cetatean să faceti
pas cu pas. Dar realizez ca cel putin în ceea ce priveste mobilitatea urbana,
domnule nu am vazut nimic din ceea ce este aici. Ceea ce înseamna ca
documentatiile acestea doua si chiar am rugamintea in expectativa faceti o
dezbatere publică o data pentru strategie si o data pentru planul de mobilitate
urbana. Ce am citait in PMU era sa cad pe spate. Pista de biciclete pe Izvorului.
Pe Izvorului ati reusit să faceti trotuare pe 25 cm. La modul serios. Si acum ce
vreti să facem cu orasul acesta? La modul sincer. Nu mi-o luati in mune de rau.
Ce vrem să facem cu oarasul acesta ? Pentru că practic, in momentul de fata
dumneavoastră nu faceti altceva decat să induceti o discriminare intre cetateni.
Și apropo de chestia acesta daca tine- ati intr-adevar la opinia cetatenilor, la
proiect noi am depus anul trecut, alba iulia infrastructura o intampinare,
derularea proceselor juridice in care venim să vă spunem din punct de vedere
juridic care sunt problemele care le genereaza acest proiect. Domnule, nici in
acest proiect pe care l-ati reluat nu ați tinut cont de ce spunem noi acolo.
Dumneavoastra ați ținut cont de ce spune prefectura. Dar de ce spune
cetateanul. Discriminare, platim un abonament si nu ne asigurati un drept
etc...etc. Alea sunt chestiuni pe care nici macar nu le-ati luat in seama. Pai daca
o chestiune pe care noi oficial ne ducem si atacam in instanta o hotarare,
dumneavoastra nu o bagati in seama. Reluati proiectul. Despre ce să mai
discutam .”
Sandu Cornel Stelian : ” Domnul Pleșa in calitate de initiator sunteti de
acord să retrageti proiectul ? Că numai dumneavastea aveti dreptul sa-l
retrageti .”
Pleșa Gabriel : ”Nu. Sub nici o forma. Am avut rabdare si acum si
sapatamana trecuta. Si am fost si intr-o emisiune in care am dezbatut aceste
lucruri. Nu am fost aseara domnule Trifu pentru ca sincer nu am fost invitat. Eu
nu ma duc neinvitat. Daca stiam ca dumneavoastra organizati, eu cred ca ori
care dintre noi veneam cu plăcere. Daca ne spuneați acest lucru. Dar nu e nici
un fel de problema. Noi am oragnizat aici .... Deci a fost perioada legala in
dezbatere publica. Dar ce s-a adus ca amendament in acea perioada s-a notat.

Apoi am avut aici dezbatere publica care ne-ati spus ca a fost la o ora
nepotrivita. Pot sa va dau dreptate. Nici un fel de problema, in care am stat
doua ore sau doua ore jumate si in care am ascultat pe fiecare ce a avut de spus.
Ce pot să va spun si cu tot respectul pentru dumneavoastra, și stiti ca ma
cunoasteti, ca la mine aceste vorbe nu sunt doar asa pentru impresia artistica.
Dar multe din lucruruile pe care le-ati ridicat aveti dreptate. Dar inca o data eu
cred ca punând în balanța cele doua lucruri nu a început o data orgnizarea
acestor parcari publice. Repet inca o data. Nu ma referam la problema
financiara si la cât ăncasam .Ci la disciplinarea ca s-a zic asa a traficului in
orasul Alba Iulia pe care ne-o dorim atat de mult. Si aceste probleme legitime pe
care dumneavoastra le ridicati in numele cetatenilor, si dati-mi voie să va cred
ca exita un numar de cetățeni din acest oras care au ridicat aceste probleme. Eu
cred categoric ca prima are întâietate. Pentru ca trebuie să pornim. La fel cum sa spus aici, ne-am inspirat si cred eu bine din regulemntul parcarilor publice din
niste orase, care pana la urma au disciplinat si au facut progrese în acest
domeniu. Cluj, Oardea pe care si dumneavoastra le-ati indicat, Sibiul si altele
care sunt pomenite acolo. Ati vazut ca incet incet acei bani, pentru ca vorbe-ati
domnule Mircea Trifu, de art.14, acei bani cel putin la Oradea si ati spus-o si
dumneavoastră, s-au reîntors tot in reamenajarea acestor locuri de parcare.”
Mircea Trifu : ”Cum ?”
Crișan Vasile : ”Greu. ”
Pleșa Gabriel : ”Foarte simplu. Se poate face acest lucrtu. Pentru ca se
poate cuantifica si acele sume pe care noi pana la urma le distribuim prin
bugetul local, prin votul dumneavoastra se pot reîntoarce în construcția unor
locuri de parcare. In concluzie , vă spuneam. Spiritul acestui proiect si acestui
regulament este acesta: a începe sa discplinam si să oferim locuri de parcare
celor care vor. E adevarat ca daca ne uitam la numarul de autoturisme din Alba
Iulia versus numar de parcari rezidentiale si parcari publice, categoric ca este
mult mai mare. Dar dati-mi voie sa va spun ca sa nu uitam ca exista aici
persoane care detin masini si care au garaje sau care pot sa le bage în propriile
curti. Si stim foarte bine acest lucru. Ca sunt zone rezidentiale unde strazile inca
nu sunt facute si in care sunt locuri de parcare si nu este o problema. Noi ne
referim aici la vechea vatra a orasului ca sa zic asa, in special. Ne referim la
zona rosie, la zona istorica in care toti dintre dumneavoastra sunteți de acord ca
a fost o neinspiratie a noastra sau o lipsa de preocupare suficcienta in a nu taxa
si ca e nevoie in acea zona rosi de taxare. Si sunt cele doua zone albastre in
orasul de jos si galbe in oarasul de sus. Stim foarte bine si noi am luat in
considerare gandind acest lucru ca nevoia de locuri de parcare pana la ora 16
este mai mare in orasul de jos unde sunt cladirile administrative, unde sunt alte
institutii. Iar dupa masa, dupa orele 16 se muta in cartierul cetate. De regula
unde este ceea mai mare aglomeratie. Tocmai de aceea va spun inca o data si am
spus-o si anul trecut in septembrie cand s-a votat prima data. Trebuie sa votam,
eu cred cu tarie ca acest lucru va aduce un plus in traficul din Alba Iulia.

Multumesc. Numai atat vreau sa va spun ca cetateanul va arata, nu mai este
mult un an de zile daca am procedat bine sau nu.
Sandu Cornel Strlian : ” Initiatorul nu își retarge proiectul. Supun la vot
proiectul .”
domnul Beleiu : ” Imi dati voie? O intrebare. Ati spus ca nu mai avem
voie sa vorbim ca s-a inchis. Eu am ridicat mana demult. Nu mi-ati dat
cuvantul.”
Sandu Cronel Stelian : ”Nu v-am vazut.”
domnul Beleiu : ”La consultartea publica a participat si s-a spus ca
initiatorul este domnul viceprimar cu atribuții de primar Paul Voicu. Ori daca el
este initiatorul, el trebuie sa fie initatorul. Nu domnul vice Pleșa . ”
Pleșa Gabriel : ”Era în concediu. L-am inlocuit pe perioada in care am semnat
acest proiect. ”
domnul Beleiu : ”Ati semnat. Dar cine este initiatorul ? Initiatorul a
sustinut, la fundamentat l-a inițiat. Nu cel care semneaza pentru concediu. Să nu
confundam din punct de vedere juridic una cu alta. Va rog frumos.”
Sandu Cornel Sterlian : ”Domnul Popescu din punct de vede juridic cine
este initiatorul ? ”
domnul Beleiu : ”Domnul viceprimar cu atributii de primar. ”
Popescu Antoniu Emul,: Citim dispozitia . Cine a convocat ”
domnul Beleiu : ”De ce il sustine viceprimarul?”
Paul Voucu : ”Și eu l-am sustinut. Dansul v-a raspuns la altceva. ”
Domnul Beleiu : ”Nu domnul...nu. Ati spus daca il retrage cel care l-a
initiat. Pai nu putea sa il retarga cel care nu la initiat. ”
Sandu Cornel Stelian : ” Domnule Paul il retrageti ? ”
Paul Voicu : ””Nu il retragem ramane pe ordinea de zi. ”
Domnul Beleiu : ”Sa nu il retraga.”
Sandu Cornel Stelian : ”Cine este pentru ? ”
Vasile Crisan : ”Domnu Sandu ? V-am rugat să ne lasati sa vorbim ? Daca
trebuie , vorbim cat trebuie. ”
Sandu Cornel Stelian : ”Domnu Crisan ati vorbit. Ati uitat. ”
Crisan Vasile : ”Pai da...ca m-ati intrerupt. Si acum iar ma intrerupeti ..va
rog frumos lasati-ma sa spun. Am vrut doar sa pun o intrebare”
Sandu Cornel Stelian : ”De ce sa ma inrebati pe mine ? ”
Vasile Crisan : ”Avem parcarea la cetate cu bariera ...s-a investit atatia
bani in ea ..de ce nu taxeaza? ”
Sandu Cornel Stelian : ” De ce ma intrevbati pe mine ? Pe cine
intrebati ?”
Vasile Crișan : ”Administratia primariei. Conducerea primariei care tine
acea bariera si nu functioneaza. ”
Sandu Cornel Stelian : ”Conducerea primariei.”
Paul Voicu : ”Pentru ca a fost pusă si parcarea din cetate anul trecut in
regulament si a fost suspendată hotarea. Ce să taxam ? ”

Vasile Crisan: ”Dar bariera merge sau nu merge? ”
Paul Voicu : ”Daca nu avem regulament si tariful ce sa taxam? ”
Medrea Bogdan : ”Domnul plesa spune de discriminare. Anul trecu cand
s-a discutat problema parcarilor am avut un amendament. A trecut s-a adoptat.
Domnul actual europarlamentar Mircea Hava ne-a garantat faptul că parcarile
din fata primariei vor fi libere. Nici in zi de azi. Sunt blocate de acele blocaje.
Ati zis de disciplinare. Dupa votul de anul trecut trebuia data jos. Primul
exemplu nu l-ati dat primaria Alba Iulia. ”
Sandu Cornel Sterlia : ”La vot.”
domnul din public : ”se voteaza amendamentele ca la celalalte? ”
Popescu Antoniu Emil : ” Trebuie neaparat să votam amendamentele.
Votand amendamentele nu inseaman ca acest proiect va reintra in dezbatere
publică. In definitiv noi suntem organul deliberativ aici. Noi suntem cei care
deliberam. Noi nu luam act doar ca in urma unei sedinte cu consultare publica sa aceptat un regulament. Noi nu suntem pusi aici să ridicam mana. Nu ridicam
mana pentru ca consultarea publica a dispus ceva. Noi suntem un organ
deliberativ. Repet. Avem dreptul si obligatia de a avea amendamente si alte
puncte de vederte. Nu inseamana ca trebuie sa intoarcem inapoi proiectul. ”
Sandu Cornel Stelian : Deci ce amendamente averm ?
Popescu Antoinu emil : ”Amendamentul meu ...”
Inurean Ioan : ”O singura rugaminte......„
Sandu Cronel Stelian : ”Ca domnul Crișan are mmulte dar le tine in
fata .”
Inurean Ioan : ”Nu putem continua așa . Eu va iau fiecare punct in parte a
domnului Crișan. Domnul Crisașn spune la primul punct faceti pacrari unde a
fost piata de jos din centru. Corect ? Va spun eu ...fals. nu este proprietatea
primariei. Nu putem face. Nu este proprietatea primariei. Am avut discuttiile
astea de un an de zile . V-a primi raspuns pentru fiecare punct in parte.”
Mircea trifu : ” Domnule presedinte nu se poate vota acest proiect cu
amendamente. Acceprati lucrul ca acest regulament se poate face cum trebuie.
Noi chiar am platit oameni de specasilaitate care lucreaza in memnetul acesta si
in maxim 2 luni de zile suntem capabili sa punem pe masa un regulament solid
care sa coreleze cele doua regulamente si sa rezole tioate probleme sesizate aici.
In astfel de mor, dejeaba o sa votam. Va spun ca nu o sa fie in regula. ”
Pocol Dorin : ” Cand mergeti in alte orase parcati masina si platiti fara sa
comentati. In orasul nostru nu este bine asa. ”
Moldovan Angela : ”Așa Așa este .”
Trifu Mircea : ” In alte orase sunt parcari domnul Pocol.”
Sandu Cornel Stelian : ”Deci este debandada. Pauza 5 minute. ”
Consiliul local face o pauză.

Sandu Cornel Stelian: ”Începem ședința! Votăm cu amendamentele care
s-au depus.”
Georgeta Rânghet: ”11 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Amendamentul nr. 1. Parcare provizorie la
blocul .....”
Georgeta Rânghet: ”Nu pentru că facem răspuns la adresă.”
Sandu Cornel Stelian: ”Amendamentul domnului Popescu Antonio Emil.”
Popescu Antonio Emil: ”Introducerea unui abonament anual pentru
persoane fizice în cuantum de 300 de lei și pentru persoane juridice de 600 de
lei. Pe an.”
Moldovan Angela: ”Transmisibil sau netransmisibil?”
Popescu Antonio Emil: ”Sunt două variante. Varianta cu transmisibil sau
netransmisibil.”
Vasile Crișan: ”Netransmisibil.”
Mircea Trifu: ”Votul unui asemenea amendament este după părerea mea
un fel de șmecherie de a trece proiectul. Hai să facem un mic compromis ca să
trecem pe fond, cum ziceți dumneavoastră! Nu vă supărați! Eu încerc să fac un
apel constructiv la dumneavoastră! Haideți să facem acum o masă cum tot ne
promite domnul Paul Voicu! Eu zic că în maxim două luni de zile, că oricum
mai repede de luna octombrie, noiembrie, că i-am pus ieri sau alaltăieri
întrebarea domnului Pleșa la întâlnire. A zis că primul leu ar trebui să intre în
vistieria Primăriei sau din octombrie încolo. Oricum am avea timp noi
consilierii să facem o întâlnire să găsim o soluție numai pe proiectul acesta. Că
altfel fușerim o treabă și nu o să mai putem găsi o soluție pe termen lung. Eu
sunt convins că putem găsi toți de aici de la masă pentru ambele situații și
mobilitate și bani pentru buget. Eu cred că toată lumea e de acord cu asta. Că e
în echilibru și toate orașele trăiesc din asta până la urmă. Avem nevoie de
injecția asta financiară așa cum au toate. Dar hai să construim proiectul acesta
pe o bază solidă în așa fel încât toți să fim de acord. Că altfel, cu
amendamentele astea nu o să facem ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Trifu! Eu încerc să vă răspund. Eu zic că
s-a discutat. Am văzut aici. Cel puțin 8 -9 colegi au luat cuvântul. Și-au spus
părerea. Și eu sunt de acord că nu e un regulament perfect. Este perfectibil. Dar
în momentul acesta nu avem nici unul. Putem să avem discuții și dacă avem un
regulament să îl îmbunătățim, să vedem cu ce probleme ne lovim, să modificăm
la el. Dar să avem ceva.”
Vasile Crișan: ”Poate fi propus un amendament?”
Sandu Cornel Stelian: ”Da.”
Vasile Crișan: ”Acest regulament să fie propus pe cel mult șase luni până
când reușim să facem altul.”
Paul Voicu: ”O propoziție și mă așez. Clujul de când îl are l-au amendat
în ședință de consiliu de 12 ori. De anul trecut ne-au spus! Băi, oameni buni
pierdeți timp important pentru organizare! Dați-i drumul și vedeți efectiv pe

zone ce se întâmplă! Că altfel nu puteți lucra pe el. Lucrați pe el! Numai din
idei și concepții nu se naște nimic! Până nu îl vedeți cum lucrează! Deci, nu îl
inventăm noi că vrem să băgăm noi cu lopata ca și anul trecut că îl atacă nu știu
cine! Dacă îl atacă, îl atacă! Acestea sunt procedurile legale! Dar nu putem să
stăm cu el încă 3, 6, 9 luni! Aceleași discuții le-am avut acum un an de zile când
am aprobat și în ședința de consiliu și cu parcările rezidențiale. Că nu îl băgați,
că îl băgați, că se întâmplă, că nu se întâmplă! L-am amendat de câte ori a
trebuit, chiar și în intervalul 24 din 24 l-am adus de câteva luni în discuții, de la
8 – 16 liber. Totul se poate regla. Nu e nici un blocaj, nici o problemă. Dar așa
că nu, nu, nu un an de zile! Nu, nu! Încă trei luni nu, încă șapte luni nu! Poziția
asta!”
Vasile Crișan: ”Îl facem pe șase luni, timp în care facem altul.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot amendamentul domnului consilier
Popescu Antoniu Emil cu abonamentul de 300 de lei pe an pentru persoanele
fizice și 600 de lei pe an pentru persoanele juridice, netransmisibil. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 19 voturi pentru și 2
abțineri Mircea Trifu, Bunea Ioan Iulian.”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot al doilea amendament. Regulamentul
să fie valabil numai șase luni. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 5 voturi pentru Vasile
Crișan, Bucur Dumitru, Bunea Ioan Iulian, Bumbu Nicolae, Medrea Bogdan, 8
voturi împotrivă Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Pocol Dorin, Sandu Cornel
Stelian, Pleșa Gabriel, Alin Ignat, Moldovan Angela, Domuța Iulius Viorel și 8
abțineri Paul Voicu, Mircea Trifu, Raul Sebastian Tudorașcu, Hașa Cătălin,
Rodica Andronescu, Popa Pavel, Popescu Antoniu Emil, Popescu Marius
Ciprian.”
Popescu Antoniu Emil: ”Domnule președinte! Ochestie. Articolul 2
spune: Prevederile prezentei hotărâri intra în vigoare în termen de 30 de zile de
la publicare. Cred că este o necorelare.”
Georgeta Rânghet: ”Contravențiile prevăzute în!”
Popescu Antoniu Emil: ”Nu. Vă citesc din proiect! Prevederile prezentei
hotărâri intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare!”
Georgeta Rânghet: ”Tot ce prevede contravenții!„
Popescu Antoniu Emil: ”Nu, nu, nu! Altceva!”
Georgeta Rânghet: ”Dar ce anume?”
Popescu Antoniu Emil: ”E altceva! Nu de la publicare! În definitiv, noi nu
putem să ...”
Paul Voicu: ”De la aprobare?”
Popescu Antoniu Emil: ”Nu! De când publicăm acest regulament?”
Georgeta Rânghet: ”După ce comunicăm către Prefectură, în termen de
cinci zile ...”
Popescu Antoniu Emil: ”Și este aplicabil în condițiile în carre nu este

făcută procedura de licitație cu cei care?”
Paul Voicu: ”Nu mai contează. Lucrurile astea se întâmplă după 30 de
zile.”
Popescu Antoniu Emil: ”Păi, nu, nu, nu!Stați un pic! Deci, ar trebui să fie
în termen de 30 de zile de la data în care s-a validat în procedura de licitație
celui care .... Cum adică, să fie ...”
Inurean Ioan: ”Această aprobare a hotărârii dumneavoastră îmi dă mie
posibilitatea să dezvolt selecție de oferte prin licitație sau prin cerere de oferte.”
Popescu Antoniu Emil: ”Eu am înțeles.”
Inurean Ioan: ”Ați înțeles acum?”
Popescu Antoniu Emil: ”Am înțeles dar în varianta pe care noi îl votăm
acum, noi votăm ceva și nu putem aplica că există procedura ...”
Paul Voicu: ”Cele 30 de zile se parcurg juridic până aplicăm procedura.”
Popescu Antoniu Emil: ”Eu îl văd altcumva. Intră în vigoare. Repet. Intră
în vigoare în termen de 30 de zile de la data la care ...”
Paul Voicu: ”Nu îl putem aplica dacă după 30 de zile de când gătăm
procedura mai trebuie să stăm o lună după procedură și aplicăm cum spuneți
dumneavoastră.”
Sandu Cornel Stelian: ”În comisia juridică nu ați discutat chestiunea
asta?”
Popescu Antoniu Emil: ”Nu a intrat!”
Sandu Cornel Stelian: ”Cum să nu!”
Popescu Antoniu Emil: ”Nu a intrat!”
Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul de hotărâre cu
amendamentul domnului Popescu Antoniu Emil.”
Vasile Crișan: ”Stați puțin! Ce votăm?”
Sandu cornel Stelian: ”Proiectul cu amendamentul domnului Popescu.”
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru și 8 voturi
împotrivă Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian, Lazăr Bogdan, Medrea
Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Vasile Crișan, Bucur Dumitru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 235/2019
19. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului
Alba Iulia asupra unor imobile (drum – racord), situate în Alba Iulia, strada
Basmului
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciul 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."
Georgeta Rânghet: ”14 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții? Nu sunt? Supun la vot proiectul. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.
S-a adoptat Hotărârea nr. 236/2019
20. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului
Alba Iulia a unui imobil (drum – racord) situat în Alba Iulia, strada Olimp
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciul 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."
Georgeta Rânghet: ”14 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții? Nu sunt? Supun la vot proiectul. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.
S-a adoptat Hotărârea nr. 237/2019
21. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului
Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Spiru Haret
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciul 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."
Georgeta Rânghet: ”14 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții? Nu sunt? Supun la vot proiectul. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.
S-a adoptat Hotărârea nr. 238/2019

22. Proiect de hotărâre privind aceptarea donației făcute municipiului
Alba Iulia asupra unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Veneția
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciul 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."
Georgeta Rânghet: ”14 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții? Nu sunt? Supun la vot proiectul. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.
S-a adoptat Hotărârea nr. 239/2019
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietatea solicitanților,
proprietari ai apartamentelor terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută
din construcții
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciul 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: ”Terenul de sub bloc.”
Georgeta Rânghet: ”14 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții? Nu sunt? Supun la vot proiectul. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.
S-a adoptat Hotărârea nr. 240/2019
24. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a terenului aferent
caselor particulare
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciul 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."
Georgeta Rânghet: ”14 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții? Nu sunt? Supun la vot proiectul. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.
S-a adoptat Hotărârea nr. 241/2019

25. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a
municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor parcele de teren (drumuri
canale) pe sectoarele cadastrale 87, 110, 112 cuprinse în PNCCF în municipiul
Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciul public comunitar
pentru cadastru și agricultură care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul
de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”Aici este vorba despre străzile din Pâclișa unde facem
cadastrarea sistematică.”
Georgeta Rânghet: ”14 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții? Nu sunt? Supun la vot proiectul. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.
S-a adoptat Hotărârea nr. 242/2019
Părăsește sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.
26. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil (teren) situat în
Alba Iulia, strada Rogozului nr. 40
Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae – șef Serviciul public comunitar
pentru cadastru și agricultură care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul
de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel – preşedinte comisie - care

prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură.
Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Pavel Nicolae: ”Este vorba de dezmembrarea în vederea edificării
depozitului de materiale înerte.„
Georgeta Rânghet: ”14 voturi necesare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Discuții? Nu sunt? Supun la vot proiectul. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi pentru.
S-a adoptat Hotărârea nr. 242/2019
Diverse:
Sandu Cornel Stelian: ”Avem două rapoarte de deplasare a domnului Paul
Voicu înregistrat cu nr. 80837/29. 07. 2019 și al meu în Kronach înregistrat cu
nr. 74991/15. 07. 2019.”
Georgeta Rânghet: ”Aveți primită de la cetățeni solicitarea cu nr.
80922/29. 07. 2019 cu privire la regulamentul cu parcările de reședință. Le-am
primit târziu. Trebuie să le răspundem în 30 de zile. Le răspundem că se discută
în ședința următoare.”
Sandu Cornel Stelian: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar
ședința de astăzi închisă.”
Alba Iulia, 30 iulie 2019
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