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PROCES VERBAL

Încheiat azi 30 octombrie 2018, în cadrul  şedinţei ordinară publică  a
Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 2212/2018  a Primarului
municipiului   Alba-Iulia,  publicată  în  ziarul  local  Unirea  în  data  de  24
octombrie  2018.”
 Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”

Marcel  Jeler:  ”La  ședință  sunt  prezenți  un  număr  de  19  consilieri.
Lipsește domnul consilier Popescu Marius Ciprian precum şi domnul consilier
Bumbu Nicolae. Domnul consilier Popescu Marius Cirprian a anunțat că nu va
participa la ședința de consiliu.  Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.
 Înainte  de a da vucântul  domnului  preşedinte  vreau să  vă întreb două
chestii. Dintre dumneavoastră, care aveţi motive să vă reţineţi de la vot ca să
putem să nominalizăm şi la care proiecte.”
 Jidveian  Ovidiu  Viorel:  „  La  Art.15:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal
„CONSTRUIRE  LOCUINTE  COLECTIVE  CU  SPATII  COMERCIALE  SI
SERVICII LA PARTER, ALBA IULIA, STR. FREDERIC MISTRAL, NR. 4,5,
solicitant  FILIMON ION,  FILIMON ELENA,  IBR INVEST SRL prin  ION
BOGDAN, OTVOS ELENUTA, JIDVEIAN OVIDIU VIOREL, SC TRANS
TIP SRL” vă anunţ că nu voi participa la dezbatere şi la vot.”

Bunea  Ioan  Iulia:  „  La  Art.16:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal
„MODIFICARI  REGLEMENTARI  URBANISTICE SI  EXTINDERE SALA
COMPRESOARE  SI  ATELIER  MECANIC,  ALBA  IULIA,  STR.
ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 40A, solicitant SC REKORD SRL” nu voi
participa la dezbatere şi la vot.”

Moldovan Angela:  „La proiectul nr.  7. Încheierea unui act  adițional la
contractul de administrare nr. 12694/12.02.2018 încheiat între Municipiul Alba
Iulia și Liceul Tehnoclogic ”Dorin Pavel”  şi proiectul nr. 8. Încheierea unui act
adițional  la  contractul  de  administrare  nr.  12748/12.02.2013  încheiat  între
Municipiul  Alba  Iulia  și  Colegiul  Economic  ”Dionisie  Pop  Marțian  nu  voi
participa la vot. Sunt în consiliul de administraţie.”
 Domuţa Iulius Viorel: „Nu are legătură!”
 Moldovan Angela: „Mi s-a apus să mă abţin.”
 Domuţa Iulius Viorel: „Ce legătură are?”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Sunteţi reprezentantul Consiliului local!”
 Moldovan Angela: „Mi-a spus domnul viceprimar!”
 Paul Voicu: „Un jurist trebuie să îi spună! Cine ştie legea! Nu cred că sunt
eu în măsură sau dumneavoastră! Eu sunt inginer! Dacă un jurist spune că e



incompatibilitate sau nu se poate vota!”
 Marcel Jeler: „Eu nu sunt neapărat de părerea că nu ar putea să voteze.
I-am spus doamnei chestia asta. Dar s-ar putea face legătura de către cei care le
fac, da, că există un interes patrimonial. Şu atunci poate nu ar trebui.”
 Georgeta Rânghet: „Care e interesul patrimonial?”

Marcel Jeler: „Spune-le tu, tu atunci că te-a întrebat!”
 Georgeta Rânghet: „Eu i-am spus că nu este incompatibilitate!”
 Marcel Jeler: „Da! Să-l întrebe pe secretar! Da!”
 Vasile  Crişan:  „Aceeaşi  situaţie  este  şi  la  mine.  Sunt  în  consiliul  de
administraţie la Dionisie Pop Marţian. Pot sau nu? Legal?”
 Popescu Antoniu Emil: „Este opţiunea dumneavoastră!”
 Marcel Jeler: „Opinia mea personală faţă de ceea ce prevede legea este că
nu intraţi într-o stare de incompatibilitate. Ca urmare ar trebui să puteţi vota.
Dar  repet.  Eu nu mă pot substitui  unui anumit  organ care va face după aia
verificările şi ajungem la alte chestii. Deci, din punctul meu de vedere, aşa cum
înţeleg  eu  legea,  dumneavoastră  sunteţi  numit  în  consiliul  de  administraţie
printr-o  hotărâre  de  consiliu.  Aceasta  exclude  orice  problemă  legată  de
incompatibilitate.”

Raul Sebastian Tudoraşcu: „Nu sunteţi remuneraţi nici unul!”
Marcel Jeler: „Până la urmă veţi hotărî dacă vă abţineţi sau nu.”

 Marcel  Jeler:  „Supun   aprobării   procesele   verbale  ale  ședințelor
anterioare. Cine este pentru aprobare?”
 ”Fiind supuse la vot, acestea au fost votate  cu  20 voturi pentru.”

Marcel Jelr: „Dau cuvântul domnului președinte  Popescu Antoniu Emil.”
Popescu  Antoniu  Emil:  „Începem  ședința  de  consiliu  din  data  de  30

octombrie 2018.  Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările
şedinţei  noastre   participă:  d-na  Teofila  Ţîr  –  director  executiv  Direcţia
cheltuieli, d-na Silvia Moldovan – director tehnic,   d-na Georgeta Rânghet –
director  executiv Direcția Juridică,  d-na Cristina Boc – Compartiment  relații
internaționale,  relații  cu  mediul  de  afaceri  și  societatea  cvilă,  parteneriate,
dl. Călin Sunzuiană – consilier Compartiment transport, liberă iniţiativă, d-na
Olga  Haşegan  –  consilier  juridic  Direcția  de  Asistență  Socială,  d-na  Crina
Dumitrescu – director  Direcția  Programe,  d-na Ileana Krisbai  – șef  Serviciu
administrarea activităților domeniului public,  dl. Alexandru Romanițan – șef
Serviciu urbanism,  dl. Pavel Nicolae – șef  Serviciu public comunitar pentru
cadastru şi agricultură, d-na Andreea Giurgiu – inspector Centru European de
Tineret Euro 26  și Învățământ,   dl. Inurean Ioan – șef Serviciu administrarea
patrimoniului  local,  d-na  Crina  Dumitrescu  Director  Direcția  Programe,
precum şi presa."

Popescu Antoniu Emil: "Supun  aprobării modalitatea de vot pe care o
vom avea  pentru  această  şedinţă.  Propunerea  mea  este  de  vot  deschis  prin
ridicare de mână. Cine este pentru?"

"Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  19  voturi pentru."



Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem  33  proiecte  de hotărâri.
Suplimentar au fost introduse cinci  proiecte:

 34. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii nr. 386/24. 11. 2017
a Consiliului local al municipiului Alba-Iulia la proiectul ”Alba Iulia 360” -
finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.
 35.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  documentației  tehnico-
economice – faza SF – Studiul de fezabilitate pentru obiectivul: ”Viabilizare
amplasament pentru construcția de locuințe pentru tineri destinate închirierii –
strada Lalelelor nr. 97A, etapa I, bloc 1 și 2” - Amenajări exterioare, lucrări
necesare  pentru  asigurarea  cu  utilități  (apă-canal,  gaze  naturale,  energie
electrică) Municipiul Alba-Iulia.

36. Proiect de hotărâre  privind  acțiunea ecologică de repopulare a Râului
Mureș cu crap.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Alba-
Iulia în cadrul proiectului ECO8us și  asigurarea surselor  financiare necesare
implementării acestuia în situația în care va fi selectat în vederea finanțării de
către Administrația Fondului de Mediu.

38. Proiect de hotărâre  privind  repartizarea unei locuinţe  în municipiul
Alba Iulia.
  În  cadrul proiectului nr. 19. Aprobarea unor documentaţii de urbanism
din municipiul Alba-Iulia au fost retras următoarele articole: 
 Art.12:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  „INTRODUCERE  IN
INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE BAZA DE AGREMENT: PENSIUNE,
TERENURI  SPORT,  BUNGALOURI,  BALTA PESCUIT  SPORTIV,  ALBA
IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant SC NEWTER DRUM
SRL”.

Art.13:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARE
REGLEMENTARI  URBANISTICE  APROBATE  PRIN  HCL  108/2008
PENTRU CONSTRUIRE ANEXE BISERICESTI – CAPELA, CLOPOTNITA
SI  GRUP  SANITAR,  ALBA  IULIA,  STR.  VIDRA,  NR.  48,  solicitant
FUNDATIA TRANSAVIA” .

Art.15:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER, ALBA
IULIA,  STR.  FREDERIC  MISTRAL,  NR.  4,5,  solicitant  FILIMON  ION,
FILIMON  ELENA,  IBR  INVEST  SRL  prin  ION  BOGDAN,  OTVOS
ELENUTA, JIDVEIAN OVIDIU VIOREL, SC TRANS TIP SRL”.

 De  asemenea,  a  fost  intrudus  Art.16:  Nu  se  adoptă  Documentatia
„AMPLASARE  CAPSULA  TIMPULUI  ”ROMANIA  2118”  IN  SANTUL
CETATII ALBA CAROLINA, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA,
SANTUL INTERIOR AL CETATII,  solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”,
conform planului de situatie anexat.
 Paul  Voicu:  ”Propun  aprobarea  ordinii  de  zi  cu  modificările  arătate



anterior. Cine este pentru?”
 ”Fiind supusă la vot, această propunere a fost votată  cu 19 voturi pentru.”
  Paul Voicu: ”Și acum, vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI:

 I Proiecte de hotărâri privind: 
 1.  Suplimentarea  contribuției  Municipiului  Alba  Iulia  la  Asociația
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2018 
  Iniţiator, Primar Mircea Hava    
 2. Majorarea cuantumului cotizației  Municipiului Alba Iulia la Asociația
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2018 
 Iniţiator, Primar Mircea Hava    
 3. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului
Alba Iulia, pentru anul 2018
         Iniţiator, Primar Mircea Hava       
 4.  Execuția  bugetului  general  de venituri  şi  cheltuieli  pe trimestrul  III
anul 2018 al Municipiului Alba Iulia

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
5.  Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local al municipiului

Alba Iulia cu privire la aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului
local  din  anii  precedenți  ca  sursa  de  finanțare  a  cheltuielilor  secțiunii  de
dezvoltare în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare 
 Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 6.  Aprobarea  documentației  tehnico-economică  faza  DALI  și  a
indicatorilor  tehnico-economici  aferenți  obiectivului  :  ”Centru  comunitar  de
intervenții integrate în municipiul Alba Iulia” 
 Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 7.  Încheierea  unui  act  adițional  la  contractul  de  administrare  nr.
12694/12.02.2018 încheiat  între  Municipiul  Alba Iulia  și  Liceul  Tehnoclogic
”Dorin Pavel” 
 Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 8.  Încheierea  unui  act  adițional  la  contractul  de  administrare  nr.
12748/12.02.2013 încheiat  între  Municipiul  Alba Iulia  și  Colegiul  Economic
”Dionisie Pop Marțian ”
       Iniţiator, Primar Mircea Hava
 9. Participarea Municipiului Alba Iulia în programul ”Internațional Urban
Cooperation” (IUC) finanțat de Comisia Europeană 
                          Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 10.  Participarea  Municipiului  Alba  Iulia  în  proiectul  ”Sănătate  pentru
toți”
                            Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 11.  Scoaterea  din  funcțiune  în  vederea  valorificării  prin  casare  a



autoturismului Daewwoo tip Nubira II – CDX 
              Iniţiator, Primar Mircea Hava  
 12.  Modificarea  în  rețeaua  școlară  pentru  anul  școlar  2018  –  2019
aprobată  prin  HCL nr.  149/2018  a  noilor  denumiri  pentru  unele  unități  de
învățământ  preuniversitar  de  pe  raza  municipiului  Alba  Iulia   ca  urmare  a
revocării titlului de „Colegiu” 
                 Iniţiator, Primar Mircea Hava  
 13.  Transmiterea  în  administrarea  Direcției  de  Asistență  Socială  din
subordinea  Consiliului  local  al  Municipiului  Alba  Iulia  a  două  birouri   din
imobilul situat în Alba Iulia, Bld. Republicii nr. 26, județul  Alba
                                 Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de
Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia
                           Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 15. Aprobarea Actului aditional 2 la Protocolul de cooperare nr.80834 din
23.08.2017 între Municipiul Alba Iulia și Asociația Cluj IT din Cluj - Napoca,
în cadrul proiectului pilot  ”Alba Iulia Smart City 2018” 
  Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 16. Aprobarea unui Protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și
Clubul Sportiv Sport O Runners din oraşul Otopeni în cadrul proiectului pilot
„Alba Iulia Smart City 2018”
 Iniţiator, Primar Mircea Hava   
 17. Aprobarea unui Protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și
S.C. SCHREDER ROMANIA S.R.L., Cluj-Napoca, în cadrul proiectului pilot
”Alba Iulia Smart City” 
 Iniţiator, Primar Mircea Hava   

 18.  Aprobarea  unui  Plan  Urbanistic  Zonal   ”ZONA URBANA DE
INTERES MAJOR IN MUNICIPIUL ALBA IULIA”
                            Iniţiator, Primar Mircea Hava       

19. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia
Art.1: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE STRADA

IN  VEDEREA  CONSTRUIRII  DE  LOCUINTE  INDIVIDUALE,  ALBA
IULIA,  STR.  ANA IPATESCU,  FN,  solicitant  DREGHICI  ALEXANDRU
FLORIN, HATEGAN CAROLINA”.

Art.2:  Avizeaza  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE SI COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE, BIROURI SI
SERVICII, ALBA IULIA, STR. ION LANCRANJAN, FN, solicitant SC EURO
HOUSE ALBA SRL prin CRISAN TODOR DANIEL”.

Art.3:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE  CU  SPATII  COMERCIALE,  BIROURI,  SERVICII  SI
IMPREJMUIRE  PRIN  MODIFICARE  PUD  APROBAT  CU  HCL  NR.
22/31.01.2017, ART. 3, ALBA IULIA, STR. TINERETII, NR. 18, solicitant SC
OMAN ALLURE SRL prin SINEA DUMITRU”.



Art.4:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  CABINETE
MEDICALE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ORIZONT 16, NR. 12,
solicitant  BOCSA  NICOLAE  ALEXANDRU,  BOCSA  MELINDA
ADRIANA”.

Art.5:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTA
INDIVIDUALA  –  A  DOUA  PE  PARCELA,  ALBA  IULIA,  STR.
CARPENULUI, NR. 63, solicitant VASIU DORIN”.

Art.6:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „SCHIMB DE DESTINATIE
DIN ABATOR SANITAR IN SALA DE EVENIMENTE CU ALIMENTATIE
PUBLICA SI EXTINDERE PE ORIZONTALA, ALBA IULIA, STR. LIVEZII,
NR. 37, solicitant SC MATIAS GROUP SRL prin MATIES COSMIN”.

Art.7:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTA
FAMILIALA – A DOUA LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA – OARDA
DE JOS, STR. DUMBRAVITEI, NR. 77, solicitant STOIA ANA”.

Art.8:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „EXTINDERE  COMPLEX
COMERCIAL  SC  MALL  ALBA  SRL,  REALIZARE  ACCESE  SI
AMENAJARI  EXTERIOARE.  CONSTRUIRE  SENS  GIRATORIU  LA SC
MALL ALBA SRL (LA STRADA T. VLADIMIRESCU), ALBA IULIA, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 50A, solicitant SC MALL ALBA SRL prin
MATEIU DORIN MIREL”.

Art.9:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  SALA DE
EDUCATIE FIZICA SCOLARA – PROIECT TIP SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU, ALBA IULIA, B-DUL FERDINAND I, NR. 34, solicitant
MUNICIPIUL ALBA IULIA pentru SCOALA GENERALA AVRAM IANCU”.

Art.10:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „RECONVERSIE
FUNCTIONALA,  SANT  EXTERIOR  -  LATURA DE  NORD  A CETATII
ALBA CAROLINA, SPATII PUBLICE AMENAJATE PENTRU AGREMENT
SI  PETRECEREA  TIMPULUI  LIBER,  ALBA  IULIA,  CETATEA  ALBA
CAROLINA,  SANT  EXTERIOR  –  LATURA  DE  NORD,  solicitant
MUNICIPIUL ALBA IULIA prin primar MIRCEA HAVA”.

Art.11:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
INDIVIDUALE  SI  REGLEMENTARE  ACCES  –  MODIFICARE  PUZ
APROBAT PRIN HCL NR. 108/2008, ALBA IULIA, STR. GARDA, NR. 18A,
18B, 18C, 18D, 18E, solicitant CIUGUDEAN IOAN, DUMITRESCU CRINA,
PRISLOPAN SERGIU TRAIAN”.

Art.12:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  „INTRODUCERE  IN
INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE BAZA DE AGREMENT: PENSIUNE,
TERENURI  SPORT,  BUNGALOURI,  BALTA PESCUIT  SPORTIV,  ALBA
IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant SC NEWTER DRUM
SRL” este retras de pe ordinea de zi.

Art.13:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARE
REGLEMENTARI  URBANISTICE  APROBATE  PRIN  HCL  108/2008
PENTRU CONSTRUIRE ANEXE BISERICESTI – CAPELA, CLOPOTNITA



SI  GRUP  SANITAR,  ALBA  IULIA,  STR.  VIDRA,  NR.  48,  solicitant
FUNDATIA TRANSAVIA” - proiectul este retras.

Art.14:  Aproba  Documentatia  „CONSTRUIRE  CASA  DE
RUGACIUNE,  ALBA  IULIA,  STR.  VASILE  ALECSANDRI,  NR.  112A,
solicitant  ASOCIATIA APOSTOLICA PENTICOSTALA A CREDINTEI  IN
ISUS HRISTOS”.

Art.15:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE  LOCUINTE
COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER, ALBA
IULIA,  STR.  FREDERIC  MISTRAL,  NR.  4,5,  solicitant  FILIMON  ION,
FILIMON  ELENA,  IBR  INVEST  SRL  prin  ION  BOGDAN,  OTVOS
ELENUTA, JIDVEIAN OVIDIU VIOREL, SC TRANS TIP SRL”- proiectul
este retras.

Art.16:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARI
REGLEMENTARI URBANISTICE SI EXTINDERE SALA COMPRESOARE
SI ATELIER MECANIC, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA,
NR. 40A, solicitant SC REKORD SRL”.

Art.17: Aproba Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DA
IN  SCOPUL  DE  CONSTRUIRE,  DOTARE  SI  OPERATIONALIZARE
COMPLEX  MULTIFUNCTIONAL  –  ACTIVITATI  EDUCATIVE,
CULTURALE,  RECREATIVE,  SOCIO-CULTURALE,  ALBA IULIA,  STR.
MARCUS AURELIUS, NR. 45,  solicitant  MUNICIPIUL ALBA IULIA prin
primar MIRCEA HAVA”.

Art.18:  Aproba  Documentatia  „AMPLASARE  DOUA BUSTURI  IN
PARCUL UNIRII – ZONA CENTRALA, ALBA IULIA, PARCUL UNIRII, B-
DUL 1 DECEMBRIE 1918, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.

Art.19:  Aproba  Documentatia  „AMPLASARE  CAPSULA TIMPULUI
”ROMANIA 2118” IN SANTUL CETATII ALBA CAROLINA, ALBA IULIA,
CETATEA ALBA CAROLINA, SANTUL INTERIOR AL CETATII, solicitant
MUNICIPIUL ALBA IULIA”.
 

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 20. Solicitarea adresată Consiliului  Județean Alba pentru inițierea unui
Proiect de Hotărâre de Guvern 
 Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 21. Organizarea evenimentului Festival de România® 
 Iniţiator, Primar Mircea Hava    
 22.  Modificarea  Hotărârii  nr.  368/2005  a  Consiliului  local  privind
stabilirea  sancţiunilor  pentru  faptele  care  constituie  contravenţii  în  domeniul
bunei gospodăriri a municipiului Alba Iulia

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
23.  Modificarea  art.5  din  Contractul  nr.  95547/2018 privind delegarea

gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul
Alba Iulia



Iniţiator, Primar Mircea Hava        
24.  Încheierea  unui  act  adițional  la  contractul  nr.  69525/2013  privind

delegarea  gestiunii  prin  concesiune  a  serviciului  public  de  salubrizare,
deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia 

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 25.  Aprobarea  taxelor  de  utilizare  temporară  a  locurilor  publice  în
perioada 6 decembrie  2018-1 februarie  2019 pentru amplasarea  PARCULUI
SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ în municipiul Alba Iulia

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 26.  Aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de  închiriere
nr.64.600/2013  încheiat  între  Consiliul  Local  al  municipiului  Alba  Iulia  şi
Mărginean Daniel Florin Iniţiator,  Primar
Mircea Hava        
 27. Aprobarea Regulamentului de funcționare și  a tarifului de intrare în
PATINOARUL din Parcul sărbătorilor de iarnă din municipiul Alba Iulia

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
28. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în

Alba Iulia, str.Iașilor, nr.81
Iniţiator, Primar Mircea Hava        

 29. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în
Alba Iulia, str. Traian, nr. 16
 Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 30. Însușirea documentației de apartamentare – construcție a imobilului
situat în Alba Iulia, strada Vasile Goldiș, nr. 19, bl.30

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 31. Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai apartamentelor
terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții 

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

Iniţiator, Primar Mircea Hava        
 33.  Însușirea raportului  de expertiză  tehnică extrajudiciară  efectuată în
Dosar nr. 1658/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia 

Iniţiator, Primar Mircea Hava   
34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 386/24. 11. 2017

a Consiliului local  al  municipiului Alba-Iulia la proiectul  ”Alba Iulia 360” -
finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.

Iniţiator, Primar Mircea Hava   
35. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației  tehnico-

economice – faza SF – Studiul de fezabilitate pentru obiectivul:  ”Viabilizare
amplasament pentru construcția de locuințe pentru tineri destinate închirierii –
strada Lalelelor nr. 97A, etapa I, bloc 1 și 2” - Amenajări exterioare, lucrări
necesare  pentru  asigurarea  cu  utilități  (apă-canal,  gaze  naturale,  energie



electrică) Municipiul Alba-Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava   

36. Proiect de hotărâre privind  acțiunea ecologică de repopulare a Râului
Mureș cu crap.

Iniţiator, Primar Mircea Hava   
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Alba-

Iulia în cadrul proiectului ECO8us și  asigurarea surselor  financiare necesare
implementării acestuia în situația în care va fi selectat în vederea finanțării de
către Administrația Fondului de Mediu.

Iniţiator, Primar Mircea Hava
38. Proiect de hotărâre privind  repartizarea  unei locuinţe  în municipiul

Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

II Diverse
III  Stabilirea datei  şedinţei  Consiliului local  al municipiului  Alba Iulia

pentru luna noiembrie  2018.

 1.  Suplimentarea  contribuției  Municipiului  Alba  Iulia  la  Asociația
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2018 

Se   dă  cuvântul  domnului  Călin  Sunzuiană  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum și raportul de specialitate.

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

Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Părăsește sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel.

Călin Sunzuiană: „Este vorba de un milion patru sute mii lei  necesari pentru
acoperirea cheltuielilor cu transportul public local de persoane. Banii nu ajung.
Aida solicită suma. Dacă aveţi întrebări?”
 Medrea Bogdan: „Aş avea o propunere. Ştiţi că de ani de zile discutăm de
Aida TL, de contractul care există între Primăria Alba-Iulia şi Aida TL  şi firma de
transport public, prin care am cerut să se arate anumite cheltuieli. Nu ni s-a prea dat
un răspuns. Noi am avea un amendament la acest proiect. Suntem în an centenar.
Aşteptăm foarte mulţi oameni să ne calce acest oraş. Pe de o parte. Pe de altă parte,
am votat parcările sau nu cu taxele supramărite. A apărut această firmă de ridicat
maşini. Problema mobilităţii este destul de redusă. Pe un an de zile aş propune să
fie  pentru  locuitorii  municipiului  Alba-Iulia  transportul  gratuit.  Suntem în  an
centenar, suntem smart city, este o problemă de poluare. Şi este o propunere pe
care o susţin.”



 Popescu  Antoniu  Emil:  „Proiectul  nostru  se  referă  la  suplimentarea
contribuţiei.”
 Medrea  Bogdan:  „Această  problemă am putea  să  o  amânăm  pentru  a
include acest punct. Un an de zile test, ţinând cont de ceea ce va fi. Faptul că s-au
votat noile tarife, că locurile de parcare sunt o mare problemă pentru locuitorii
municipiului Alba-Iulia, că suntem în smart city. Putem face testul un an de zile şi
vedem ce înseamnă.”
 Pleşa Gabriel: „Aţi făcut un calcul de sustenabilitate?”
 Medrea Bogdan: „Este o propunere.”
 Domuţa Iulius Viorel: „Eu aş vrea să întreb unde în lume se întâmplă asta?”
 Alin Ignat: „La Bucureşti se dau vouchere de motorină! Şi probabil că ăsta
este modelul!”
 Medrea  Bogdan:  „Haideţi  să  nu  mai  discutăm  această  problemă  a
municipiului la nivel de glumă! Unde în lume este un contract ca acesta pe care îl
tot discutăm de ani de zile? Unde în lume? Redus la absurd acest contract prevede
în felul următor: noi, oricât ar cheltui, noi trebuie să acoperim aceste cheltuieli.
STP-ul nu se supune legii achiziţiilor publice! Ei pot să cumpere motorină! Dacă
luăm înregistrările  de anii trecuţi, se poate vedea! Pot să cumpere la orice preţ! Nu
se supun legii achiziţiilor publice! Este doar o opţiune!”
 Mircea Trifu: „Eu am vrut să văd dacă am înţeles bine şi să pun o întrebare
domnului Medrea. Dacă în opinia dânsului, că asta e opinia mea şi vreau să văd
dacă coincide cu a mea. Firma asta care prestează serviciul este rentabilă  chiar şi
în condiţiile astea. Că eu cred că, chiar şi aşa dacă ar fi la subvenţiile pe care noi le
plătim,  firma este  rentabilă.  Noi plătim subvenţia  asta  pentru faptul  că  oferim
transportul gratuit  unei categorii de cetăţeni, în condiţiile în care ei solicită aceste
cheltuieli pentru că au consum  datorită acestei categorii pe care o transportă. Ori
ştim cu toţii. Când merge un autobuz şi face transport, în autobuzul respectiv merg
şi cei cu plată şi cei fără plată.  Şi au aşa înţeleg că propunerea ar fi, domnule, că
până la urmă oricum e rentabil pentru oamenii aceştia. Şi banii aceştia sunt daţi
aşa  numai  în  plus,  că  dacă  tot  duce  nişte  oameni  pe bani  îi  pot  duce şi  pe
pensionari, că nu îi duce cu altă motorină! Aşa înţelegeţi?”
 Medrea Bogdan: „Nu. Este un punct de vedere al meu.”
 Popescu  Antoniu  Emil:  „Suntem  la  primul  punct.  Propunerea
dumneavoastră este interesantă. Dar vizează un contract  care este în derulare în
baza unei proceduri de achiziţii publice. Eventual, dacă doriţi să faceţi un proiect
prin care să solicitaţi modificarea acelui contract. Şi aşa o să putem discuta această
propunere într-un proiect viitor. Vă rog frumos!”
 Medrea Bogdan:  „Era un amendament  prin care  noi,  dacă  ni  se  aproba
puteam să susţinem acest proiect. Adică, să se justifice aceste cheltuieli.  Dacă se
caută înregistrările din anii trecuţi când ni se spunea că se cumpără peste preţul
pompei pentru că noi nu am plătit la timp. Citez. Şi puteţi lua înregistrările de anii
trecuţi! Doi. Dacă nu ama coperi aceste subvenţii, biletul la transport ar fi 9 lei. Şi
citez. Şi acest lucru puteţi căuta înregistrările. Eu cred că la aceste sume putem



circula gratis.”
 Popescu Antoniu Emil: „Într-o expunere de motive a unui viitor proiect pe
care puteţi să îl propuneţi, cu siguranţă veţi insera această propunere.”
 Medrea Bogdan:  „O să îl  propunem în viitor.  Dacă nu se acceptă  acest
amendament, o să-l propunem în viitor.”
 Pocol Dorin: „Dacă îmi permiteţi o observaţie ca să îi reamintesc colegului
că preţurile de la taxele de parcare au fost înjumătăţite. Pe de o parte. Şi pe de altă
parte, eu nu cred că ar trebui să facem propuneri de genul acesta care vizează în
primul rând bugetul. Nu poţi să faci afirmaţii de genul acesta dacă nu e studiat
bugetul.”
 Medrea  Bogdan:  „Am  zis  argumente  din  anii  trecuţi  care  sunt  în
înregistrări!”

Marcel Jeler: „Avem nevoie de majoritate.”
 Popescu  Antoniu  Emil:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre  cu
amendamentul propus de domnul consilier Medrea Bogdan. Cine este pentru?”

„Fiind supus la vot, proiectul şi amendamentul a fost vota cu 5 voturi pentru
Mircea Trifu, Vasile Crișan, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan şi
13 voturi împotrivă.”

Popescu Antoniu Emil:  ”Discuții  dacă mai sunt? Supun la vot proiectul.
Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri?”

”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 13  voturi pentru și 5 abțineri
Mircea Trifu, Vasile Crișan, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Medrea Bogdan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 384/2018

 2. Majorarea cuantumului cotizației  Municipiului Alba Iulia la Asociația
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2018 

Se  dă  cuvântul  domnului  Călin  Sunzuiană  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum și raportul de specialitate.

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

Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Călin Sunzuiană: „Majorarea cu suma de 0,39864 lei/locuitor. A apărut o
cheltuială în plus cu firma cooptată să evalueze ofertele licitaţiei noului contract de
transport public local de persoane şi s-a ajuns la suma aceasta.”
 Medrea Bogdan: „Acesta este un nou argument la ceea ce v-am spus. Faptul
că oricâte chestii, noi trebuie ca să acoperim. Vedeţi şi această majorare de zerp
virgulă cât la sută. E adevărat că este infimă. Dar este un argument la ceea ce am
spus eu.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă  mai sunt?  Nu sunt, așadar supun la
vot  cine  este  pentru  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru? Împotrivă?



Abţineri?" 
       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 13  voturi pentru, un vot
împotrivă Medrea Bogdan și 4 abțineri Bucur Dumitru, Vasile Crișan, Bunea Ioan
Iulian, Mircea Trifu.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 385/2018

 3.  Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului
Alba Iulia, pentru anul 2018
  Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Teofila Ţîr: „Având în vedere că este ultima din anul 2018 în care putem
rectifica bugetul de venituri şi cheltuieli, adică lista de investiţii ca anexă. V-am
prezentat documentele. Doamna Moldovan are ceva de completat.”
 Silvia  Moldovan:  „Vă  rugăm  să  îngăduiţi  să  modificăm   o  valoare
respectiv bugetul privind modernizare strada Carpenului.”
 Pocol Dorin: „Oare unde e strada carpenului?”
 Silvia Moldovan: „Este cea care merge în continuare spre Vurpăr. Avem
şi noi 188 m pe care trebuie să îi rezolvăm anul acesta în corelare cu ce a făcut
Consiliul Judeţean.”
 Mircea Trifu: „Vreau să profit de momentul acesta. Cred că este oportun
să fac precizarea aceasta din nou, aşa cum am făcut-o în fiecare an. Şi fac un
apel la cei doi viceprimari şi la colegii consilieri. Şi ar fi bine să accepte ca anul
acesta  să  facem o  dezbatere  publică  în  care  să  tranşăm liniile  principale  în
configurarea bugetului de anul viitor. Chestiuni care din păcate au fost solicitate
şi anul trecut de alţii şi nu s-au întâmplat. Şi în fiecare an am avut parte de
aceste rectificări în timp ce dezbaterea bugetului s-a făcut pe repede-înainte,
anunţată cu o zi înainte şi făcută sâmbăta dimineaţa. Mi s-a răspuns anul trecut
că nu e firesc deoarece nu ştim sumele. Ceea ce mi se pare absurd. Cam ştim
despre ce vorbim. Am înţeles că anul acesta  a fost mai greu cu investiţiile din
bugetul  local  fiind  un an  al  sărbătorii.   O asemenea dezbatere  publică  ar  fi
obligaţia conducerii Primăriei să o genereze.”
 Pleşa Gabriel: „Dezbatere se va face. Dacă vă gândiţi la un alt format în
care să angrenăm  mai mulţi cetăţeni, propuneţi-ne şi vom vedea cum facem.”
 Pocol Dorin: „De acord cu ce spun în general colegii dar am o rugăminte.
Să  nu  mai  facă  afirmaţii  gratuite  pentru  că  nu  s-a  anunţat  cu  o  zi  înainte
dezbaterea publică la nici un fel de proiect.”
 Popescu  Antoniu  Emil:  „Dacă  aveţi  amendament  nu  discuţii  generate
despre cu totul şi cu totul altceva!”
 Medrea Bogdan: „E o precizare. Să nu uităm de banii de la PNDL.”



 Paul Voicu: „Noi nu putem discuta despre bugetul de anul viitor pentru că
acum se hotărăsc ce discută la nivel general despre buget. Până nu votăm la
nivel de ţară bugetul, nu putem discuta despre bugetul local. Ştiţi asta în fiecare
an. Ce să discutăm dacă nu ştim nimic?”
 Mircea Trifu: „Mulţumesc pentru răspuns. Este opinia dumneavoastră.”

Marcel Jeler: „Majoritate.”
Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,

așadar supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru și 3 abțineri
Medrea Bogdan, Bucur Dumitru.”

 S-a adoptat Hotărârea  386/2018

4.  Execuția  bugetului  general  de venituri  şi  cheltuieli  pe trimestrul  III
anul 2018 al Municipiului Alba Iulia

Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr care   prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.

Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Teofila Ţîr: „Conform Legii nr. 273/2006, la sfârşitul fiecărui trimestru în
luna  următoare  este  obligatoriu  să  introducem în  şedinţă  de  consiliu  execuţia
pentru bugetul executat până la acea oră, pe trimestrul anterior.”

Popescu Antoniu Emil: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”

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

S-a adoptat Hotărârea 387/2018

 5.  Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local al municipiului
Alba Iulia cu privire la aprobarea utilizării  sumelor din excedentul  bugetului
local  din  anii  precedenți  ca  sursa  de  finanțare  a  cheltuielilor  secțiunii  de
dezvoltare în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare 
 Se dă  cuvântul  doamnei  Silvia  Moldovan  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.

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

Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."



 Marcel Jeler: „Majoritate.”
 Mircea Trifu: „Care este excedentul pe anul acesta? Cu asta ar fi trebuit să
înceapă.”
 Paul Voicu: „Nu discutăm de excedentul de anul acesta!”
 Silvia  Moldovan:  „Din  prima  lună  a  anului  până  în  prezent  este
13832629,86 lei.”
 Mircea Trifu: „Am pus această întrebare, că acum nu vreau să fiu avocatul
colegilor  care mereu sunt acuzaţi de banii  care au fost tăiaţi. Ca să înţeleagă toată
lumea că am avut un excedent de 13 milioane. Adică, 3 milioane de euro nu am
avut capacitatea să îi folosim! Şi acesta este motivul!”
 Silvia Moldovan: „Nu e adevărat!”
 Pocol Dorin: „Iar faceţi observaţii absurde!”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Suntem chiar penibili!”
 Mircea Trifu: „Categoric că sunt penibil, că nu vă place ce spun! Normal!
Ăsta e adevărul!”
 Paul Voicu: „Adevărul e în altă parte! Noi avem păreri şi opinii!”
 Silvia Moldovan: „Acest excedent a venit şi din corecţiile pe care le-am
obţinut în instanţă.”
 Paul Voicu: „Am spus de la începutul anului dar nu a vrut să se înţeleagă!”
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru  și 2 abțineri
Vasile Crișan, Mircea Trifu.”
 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 388/2018 

 6. Aprobarea documentației tehnico-economică faza DALI și a indicatorilor
tehnico-economici aferenți obiectivului : ”Centru comunitar de intervenții integrate
în municipiul Alba Iulia” 

Se dă  cuvântul  doamnei  Silvia  Moldovan  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.

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

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Marcel Jeler: „Majoritate.”
 Silvia Moldovan: „Este o acţiune care se desfăşoară pentru promovarea unor
proiecte suplimentare din fondul social şi care completează o activitate care se
desfăşoară la Centrul Sfânta Maria.”

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții? Supun la vot aprobarea acestui proiect.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”



 S-a adoptat Hotărârea  389/2018

 7.  Încheierea  unui  act  adițional  la  contractul  de  administrare  nr.
12694/12.02.2018 încheiat  între  Municipiul  Alba Iulia și  Liceul  Tehnoclogic
”Dorin Pavel”

Se dă  cuvântul  doamnei  Silvia  Moldovan  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.

Marcel Jeler: ”Două treimi.”
 Silvia Moldovan: ”Vreau să țineți cont de datele tehnice ale proiectului.
La noi  există contractele de administrare pe care această solocitare  de a se
asigura  spații  de  învățământ  pentru  Liceul  Domșa  pe  perioada  executării
lucrărilor  de  modernizare a   a  unui  corp de  clădire,  să  înfluențeze  și  actele
administrative  care  reglementează legătura între  autoritatea locală  și  școala.
Deci, urmează să se încheie un act adițional  la școală, la Liceul Colegiul Dorin
Pavel și Colegiul Dionisie Pop Marțian. Se solicită spațiul de învățământ  pentru
copiii care învață în corpul de clădire cel mai vechi  aș școlii de cooperație, de
comerț, al colegiuluiși urmează să se mute  pentru o perioadă de maxim 20 de
luni. Atât este trecut în contract dar el s-ar putea reduce și la un an  dacă ne
mobilizăm bine și  să asigurăm condiții  poate chiar de anul viitor.  Deci,  este
vorba de un an în principal  pentru ca acest  obiectiv să  poată fi  atins.  Deci,
Colegiul  Dorin Pavel  să ofere spații  de învățământ  pentru Colegiul  Dionisie
Popa Marțian. Au fost identificate în clădirea Școlii nr. 9 în totalitate sălile de
curs. Sunt în echivalență cu ceea ce are acum Colegiul Dionisie Pop Marțian.
Ca și suprafață nu este diferență decât 93 mp. Sălile de clasă se asigură. Poate
că printr-o modificare  doi pereți la două săli de clasă ca să se asigure. Sunt 11
săli de clasă acolo cu mai mult de 51 mp și opt săli de clasă  cu 33 mp. Deci, e
echivalent, mai puțin 93 mp. Eu am luat în calcul absolut tot. Doar spațiu de
învățământ. Nu cancelaria,  nu arhiva, nu coridoarele și  nu celelalte spații  de
circulație  sau  de  recreere.  Astea  fiind  spuse   eu  procedez  după  aceea  în
consecință la modificarea actului adițional.”
 Pleșa Gabriel: ”Stimați colegi! Și proiectul nr. 7 și 8 au de fapt același
obiectiv.  Trebuie  să  decidem  azi  care  din  cele  două  variante   le  hotărâm.
Mutarea Colegiului Dionisie Pop Marțian unde au început lucrările, în clădirea
Școlii nr. 9 cum este proiectul sau mutarea Colegiului Dionisie Pop Marțian în
clădirea Liceului Dorin Pavel și mutarea Liceului Dorin Pavel în Școala nr. 9.
Deci,  astea sunt cele două variante.  Sunt aici  și  sigur vor vrea să vorbească
conducerile  celor  două instituții.  Ultima variantă  a  inițiatorului  proiectului  –
domnul Primar a fost cea de-a doua. Mutarea în clădirea liceului  a Colegiului
Dionisie Pop Marțian din rațiuni că sunt mai mulți elevi și că nu vor încăpea
dincolo.”

Revine în sala de şedinţă domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel.



 Popa Jana: ”Noi discutăm! Dumneavoastră ...!”
 Pleșa Gabriel:  ”Numai  puțin,  doamna directoare!  Și  vor  mai  fi  și  alte
argumente  pe care  le  vom discuta  acum! Da? În consecință,  în comisia  de
domeniu de ieri s-a făcut propunerea asta.”
  Popa Jana: ”La această comisie trebuia să fiu invitată!”
 Pleșa Gabriel: ”Dar nu a fost nimeni invitat acolo, doamna directoare!”

Popa Jana: ”Colegul meu  a fost invitat! Și acest amendament ...!”
 Pleșa Gabriel: ”Numai puțin să ...”
 Popescu Antoniu Emil: ”Doamna Popa! Vă rog frumos să ne dați voie!”
 Pleșa Gabriel: ”Vă rog frumos să înțelegeți că vreau să fac lumină! Sunt
colegi consilieri care nu s-au ocupat  direct de această problemă  și aș vrea să
știe ce hotărâm azi. Una din cele două variante. După care, sigur că vă ascultăm
cu argumente pro și contra pe toată lumea. Atât am vrut să spun.”
 Popa Jana: ”Vorbim de o variantă amendament și proiectul! Ce votăm?
Amendamentul sau proiectul?”
 Popescu Antoniu Emil: ”Doamna director! Vă rog frumos! Am discutat
personal și v-am spus că o să ia cuvântul consilierii și după aceea o să vă dau
cuvântul și dumneavoastră! Vă rog, domnul Medrea!”
 Medrea Bogdan: ”Nu văd de ce să mutăm economicul în loc la nr.  3,
treiul la nouă! Fac rocade din astea! Am înțeles, clădirea de la 9 este identică
sau mă rog, și deja poate fi locuită! Nu cred că ar trebui să facem aceste trei
mari rocade! Am înțeles că cei  de la Colegiul Tehnic  au și niște laboratoare
care sunt greu de mutat. Mie mi se pare că nu e corect  pentru a putea face
această mutare de două sau trei ori. Cred că cel mai simplu ar fi să mutăm într-o
clădire, în cea liberă.”
 Pocol Dorin: ”Câți elevi sunt la Dionisie Pop Marțian?”
 Pleșa Gabriel: ”650.”
 Pocol Dorin: ”Și la colegiu?”
 Popa Jana: ”590.”
 Pocol Dorin: ”Nu e mare diferența!”
 Pleșa Gabriel: ”Cu seral cu tot!”
 Sorin Chirilă: ”Câți sunt în învățământ de zi?  Mai corect așa ar fi! Care
lucrează pe un ciclu!”
 Pocol Dorin: ”Corect! Corect!”
 Pleșa Gabriel: ”Câți sunt, doamna directoare?”
 Popa Jana: ”Învățământul de zi numără 400 de elevi! Restul reprezintă
învățământul seral și postliceal! Putem să facem dovada cu baza  care stă la
îndemâna tuturor! Poate fi  accesată în orice moment! Răspund pentru aceste
date pe care le afirm în această ședință!”
 Pleșa Gabriel: ”Deci, 400 în învățământul de zi.”
 Pocol Dorin: ”Și la Dionisie Pop marțian câți sunt?”
 Pleșa Gabriel: ”650.” 

Popa  Jana:  ”Avem  învățământ!  Avem  toate  formele  de  învățământ:



primar, gimnazial, liceal, profesional, seral și postliceal! Mai mult! Suntem liceu
tehnologic! Îmi cer scuze! Nimeni nu știe cât de hăituită am fost  în aceste două
săptămâni! Fraților! Lăsăm politica deoparte! Politica nu are ce căuta în școală!
Vă respect! Respectați-ne și pe noi! Colegiul Tehnic Dorin Pavel  are dreptul la
Liceul Dorin Pavel  pentru că are o bază materială în domeniu! Construcții,
mecanic,  electrotehnic!  Avem dotare Phare  care nu poate fi  mutată  că vrea
nimeni de aici! În spatele meu am colegii care au această dotare în inventar.
Întrebați-i dacă sunt de acord să mute aceste laboratoare? Dar nu avem unde să
le mutăm! Și mai mult, noi vitregim elevii Liceului Tehnologic Dorin Pavel de a
mai  face  laboratoare!  Cum vor  fi  pregătiți  acești  copii,  nimeni  nu  își  pune
problema? Pentru obținerea certificatelor de competențe profesionale nivel trei
care  înseamnă învățământ  profesional,  nivel  patru care  înseamnă învățământ
liceal,  nivel  cinci  care înseamnă  învățământ  postliceal.  Mai mult,  pe aceste
forme de învățământ avem acreditare.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Doamna directoare! Sugestia dumneavoastră!”
 Popa Jana: ”Eu în momentul în care Primăria municipiului Alba-Iulia a
făcut  apel  la  un  spațiu,  am înțeles  această  situație!  Deja  spațiul  este  pus  la
dispoziție! Înainte, părerea mea este, de a lua această decizie să ne deplasăm toți
în acel spațiu să îl vedem cu ochii noștri. Astăzi s-a făcut o antemăsurătoare la
care au participat colegii de la biroul tehnic, reprezentată comisia de domnul
Stan și de domnul Muntean. Am făcut rost de toate planurile de unde pleacă
Liceul Economic, de construcții și am pus la dispoziție planurile pe nivele din
Școala Generală Nr. 9. În urma măsurătorilor făcute s-a analizat. Așa cum a spus
doamna Silvia Moldovan că îndeplinesc condițiile. Mai mult, condițiile oferite
de Școala Generală Nr. 9 sunt mult mai bune decât spațiile de unde pleacă acum
Liceului Economic. Puneți-vă în situația mea! Primăria! Dacă dumneavoastră,
Primărie, mâine vine cineva  și vă spune: voi plecați, că așa vreau eu! Și plecați
în gară! Ei, gândiți-vă  la o dotare a unui liceu tehnologic care este acolo din
1975 și până în prezent! Numără 44 de ani! Și la cadrele didactice care au trecut
prin această școală, la generațiile de elevi și baza materială pe care au lăsat-o!
Suntem singurul liceu de construcții în  municipiul Alba-Iulia dar și în județ! La
nivel de țară liceele de construcții au început să dispară! Pentru ce? Pentru un
domeniu de servicii? Servicii avem și la Câmpeni, servicii avem și la Sebeș,
servicii  avem și la Abrud! Avem în foarte multe locuri din municipiul Alba-
Iulia! Am înțeles situația! Spațiile pe care le pun la dispoziție le oferă  condiții
să își desfășoare activitatea! Mai mult, eu fiind pusă în această situație ar trebui
să îmi restrâng activitatea! Școala generală care înseamnă învățământ primar și
gimnazial să îl duc în corpul liceu, să învăț de la opt la unu și jumătate. De la
unu și jumătate până seara  și de la patru pentru învățământul seral și postliceal!
Nimeni nu se gândește cum am făcut asemenea lucruri! Și mai mult, școala a
început demult! Domnul director Cristi Dincă a știut de un an de zile de acest
proiect! A venit vara! Eu știu! Toată vara și greierii cântă cri, cri, cri! I-a fost
minunat! S-a apropiat iarna și i-a spus constructorul că vine săptămâna viitoare!



Repede a găsit spațiu la Dorin Pavel! Nu așa stau lucrurile!”
 Pocol Dorin: ”Pe noi de ce ne certați acum?”
 Popa Jana: ”Nu cert pe nimeni! Trebuie să înțelegem această situație care
este deosebită!”
 Popescu Antoniu Emil: ”Am înțeles! Domnul Ignat.”
 Alin  Ignat:  ”Lăsând  la  o  parte  faptul,  și  fac  mențiunea,  țin  să  fac
mențiunea asta că deși am vorbit, s-a invocat deja, suntem la proiectul nr. 7 și s-
a invocat de vreo două – trei ori centenarul până acum și cred că centenarul ar
trebui să fie despre omenie și despre înțelegere.”
 Popa Jana: ”Corect!”
 Alin  Ignat:  ”Lăsând  la  o  parte  faptul  că  doamna  director,  cu  toată
dragostea, ne certați și ...”
 Popa Jana: ”Nu cert pe nimeni!”
 Alin Ignat: ”Și ne puneți la punct ca la clasă pe toți, inclusiv pe cei de la
Liceul Economic, ceea ce nu cred că este acceptabil. Eu aș vrea să știu rațiunea
pentru care conducerea Liceului Economic solicită mutarea în clădirea Liceului
Tehnologic  și în clădirea Școlii 9. Bănuiesc că sunt niște rațiuni. Nu cred că e
vreun moft sau vreo chestie de genul acesta. Eu cred că ar trebui să ascultăm în
primul rând la acțiunile lor și după aceea să dezbatem în continuare. Asta este
opinia mea.”
 Cristi Dincă: ”Aș pleca de la ceea ce a spus domnul consilier Medrea. Să
nu  uităm  de  PNDL!  Prin  proiectul  PNDL a  fost   aprobată  reabilitarea  și
extinderea  Colegiului  Economic.  O valoare  destul  de  mare  a  proiectului.  Și
contractul s-a semnat  de abia în luna august  vis a vis de ceea ce a spus doamna
director  că știam de anul trecut.  Nu eu hotărăsc când ne mutăm și  unde ne
mutăm.  Contractul  este  semnat  de  către  Primăria  municipiului  Alba-Iulia.
Licitația se organizează de către Primăria municipiului Alba-Iulia. Contractul de
începere a lucrărilor se semnează  de către Primăria municipiului Alba-Iulia.
Deci,  Colegiul  Economic   nu  poate  decât  în  momentul  în  care  s-a  semnat
contractul să elibereze spațiul  pentru a putea lăsa constructorul să își desfășoare
activitatea. Și pentru a nu dura 20 și ceva de luni, și poate cum a spus doamna
Silvia Moldovan, se poate termina mai repede dacă ne mișcăm repede. Lăsând
la o parte partea emoțională care o înțeleg foarte bine pentru doamna director, aș
vrea  să  vă  prezint  câteva  date  tehnice  din  care  să  motivăm pertinent  de  ce
relocarea trebuie făcută  în clădirea liceului tehnologic  și în clădirea fostei Școli
generale nr. 9. Aveți pe masă un dosar pe care vă invit să îl răsfoiți. Mergem
pagină  cu  pagină  și  acolo  aveți   toate  datele  tehnice.  Deci,  domeniile  și
specializările colegiului. Da! Suntem la domeniul servicii! Dar avem domeniul
economic,  turism,  comerț  și  alimentație.  Avem  specializări  tehnician  în
activitatea economică, tehnician în comerț, tehnician în achiziții și contractări,
tehnician în turism, organizator marketing, tehnician în gastronomie plus cele de
școală profesională bucătar și ospătar. Mai suntem acreditați. Toate astea sunt
acreditate.  Mai  suntem  acreditați  pentru  lucrători  hotelieri  pentru  școala



profesională, tehnician în administrație pentru liceu și agent vamal pentru școala
postliceală. 
 La pagina doi aveți structura pe clase a colegiului Economic. Deci, avem
650 de elevi total.  559 pe 20 de clase pe liceu și 91 pe trei clase de școală
profesională.  Toate efectivele de elevi sunt peste 24 de persoane. În schimb, la
Liceul Tehnologic Dorin Pavel, fost colegiu efectivele sunt sub 24 de elevi. 
 Clădirile puse la dispoziție ...  La pagina cu efectivele de clase și  elevi
Liceul Tehnologic, clasele care funcționează în clădirea  Liceului Tehnologic în
program de dimineață sunt trei clase  de liceu. Clasa a IX – nu au, clasa X – 21
elevi, clasa XII – 24 elevi, clasa XII – 22 elevi. Deci, 67 de elevi doar pe clasele
de liceu. Școala profesională clasa  IX – 20 elevi, clasa X – 17 elevi,  clasa XI –
9 elevi. Situația, doamna director a spus că este publică  și poate fi consultată.
Deci, nu vorbesc aberații.  46 de elevi. Învățământ special au trei clase. Una a
IX-a cu 15 elevi, a X-a cu 6 elevi, a XI-a cu 7 elevi. Vă rog să vă întoarceți la
efectivele Liceului Economic  și să vedeți acolo. Clasa a IX-a cu 28 de elevi.
Patru clase cu câte 29 de elevi, cinci clase de a X-a cu 29 de elevi, una cu 26,
una cu 24, 30 și 31. Cinci clase de a XI – a însumând 145 de elevi. Una cu 29,
una cu 32,  una cu 30 și  una cu 23.  Elevii  aceștia  trebuie să învețe  în niște
spații.”
 Popa Jana: ”Da! Asta spun! Spațiile din liceul tehnologic ...”
 Popescu  Antoniu  Emil:  ”Stimați  profesori!  Vă  rog!  Învățați  și  să
ascultați!”
 Cristi Dincă: ”Doamna director! Nu v-am întrerupt! V-am lăsat să spuneți
ce ați avut de spus! Vă rog frumos! Cinci clase de a XI cu 145 de elevi. Una cu
29, una cu 32, una cu 30, una cu 23 și una cu 31. Și cinci clase a XII-a cu 129.
24, 27, 25, 25 și 28. Observați că două clase sunt sub 25 de elevi. Iar la școala
profesională avem trei clase care au 34 – clasa a IX -a, 31 – clasa a X-a, 27 –
clasa a XI-a. 

Numărul de elevi care funcționează în clădirea Liceului Tehnologic Dorin
Pavel  în program de dimineață sunt 9 clase cu 142 de elevi.”
 Popa Jana: ”Și gimnaziul și primară?”
 Cristi Dincă: ”Gimnaziul funcționează în clădirea Școlii Nr. 9.”
 Paul Voicu: ”Numai o secundă! Stimate cadre didactice! Stimate cadre
didactice!”
 Cristi Dincă: ”Eu nu am întrerupt!”
 Paul Voicu: ”Domnule director! Vă rog! Suntem în ședință de consiliu!
Nu suntem în pauză,  după ore! Vă promit ca și  viceprimar că toți  veți  avea
cuvântul!  Noi  avem paciența  ca  și  consilieri  locali  să  vă  ascultăm pe  toți!
Suntem siguri că toți avem lucruri importante să ne comunicați! Este o decizie
pe care o va lua Consiliul local! Așa spune legea! Nu că așa vrem noi  sau
dumneavoastră! Vă ascultăm pe toți! Dar dacă discutăm ca la piață, eu nu vă
aud!  Nu știu  ce spuneți!  Și  vreau să  vă aud pe toți!   Vă mulțumesc pentru
înțelegere și sper să dăm dovadă de omenie fiecare!”



 Cristi Dincă: ”Deci, situația ocupare spații Liceu Tehnologic Dorin Pavel
până la data de 19 octombrie  când doamna director a convocat consiliul de
administrație și a dat o hotărâre de eliberare  a clădirii fostei Școli Nr. 9 erau
spațiile așa: la parter o clasă waldorf care ocupă cinci săli. Au intrare separată.
Asta e. Etajul 1 – 7 săli de clasă. Etajul 2 -  cinci săli de clasă plus un cabinet
psihopedagogic plus o sală profesorală. Etajul 3 – 7 săli de clasă plus două săli
alocate bibliotecii CCD. Și în această clădire funcționează clasa 0, clasele 1 – 4
și clasele 5 – 8. Scoateți din calcul clasa waldorf  care ocupă parterul. Deci, în
total 9 clase și una waldorf. Și total săli – 25 de săli  din care cinci sunt alocate
clasei waldorf. Gradul de utilizare a clădirii fără clasa waldorf este 50%. 
 Spații de învățământ vis a vis săli de clasă. Clădirea Liceului Tehnologic
la parter are patru săli și un laborator, o bibliotecă, un birou director, un birou
secretariat, un birou contabilitate. Etajul 1 – 5 săli de clasă plus un laborator, o
sală profesorală, un birou director adjunct. Etajul 2 – 7 săli, etajul 3 – 7 săli.”
 Popa Jana: ”Laboratoarele de la etajul 2 și 3 ...”
 Paul Voicu: ”Încă o dată v-am rugat să vorbim pe rând!”
 Cristi  Dincă:  ”În  această  clădire  funcționează  nouă  clase  de  elevi   în
program de dimineață. Nu ne legăm de cele de după masă. Deci, în program de
dimineață 9 clase de elevi  cu un efectiv de 142 de elevi. 25 de săli utilizate de 9
clase înseamnă un grad de utilizare de 36%. Dacă faceți un calcul și pe partea
economică,  gândiți-vă  cât  se  cheltuiește  cu  utilitățile  pe  această  clădire.
Programul de după masă nu ne afectează mutarea elevilor pentru că la noi se
pune problema ca să funcționăm dimineața. Oglinda sălilor din clădirea fostei
Școli Nr. 9 dată în urma consiliului de administrație, rezultă  19 săli de clasă
eliberate  pentru a face ore în ele. Deci, nu vrem sălile la dispoziția cadrelor
didactice. Deci, 19 săli de clasă.  Asta înseamnă  că au o suprafață mai mică ca
și cele din Liceul Tehnologic.”
 Popa Jana: ”Am urmărit planul dumneavoastră!”
 Cristi Dincă: ”Asta înseamnă că 19 săli de clasă pot fi ocupate de cele
nouă clase de la școala generală, clasa 0 până la clasa a VIII-a  și de încă nouă
clase  de  la  liceu,  școala  profesională,  învățământul  profesional  care  fac
dimineața. Și mai rămâne o sală liberă. Motiv pentru care solicităm săli mai
mari. Ați făcut efectivele pe care le avem noi versus efectivele pe care le are
Liceul Tehnologic Dorin Pavel. În plus aveți o listă cu disciplinele și modulele
la  care  necesită  utilizarea  calculatorului  în  predare  și  lucrul  către  elevi.  La
fiecare clasă avem tehnologia informației  și comunicațiilor plus modulele de
specialitate.  De  exemplu,  utilizarea  calculatorului  în  contabilitate,  sarcini  de
practică privind utilizarea softurilor contabile care nu pot fi efectuate  decât pe
calculator. Aia înseamnă că noi trebuie să relocăm inclusiv cel puțin trei săli de
calculatoare ca să ne putem desfășura activitatea. Ori în sălile din clădirea fostei
Școli Nr. 9  nu ai unde să pui 28 de calculatoare. Am fost la fața locului și am
văzut suprafața sălilor și mărimea lor.”
 Popa  Jana:  ”Și  noi  avem  laboratoare  de  informatică  acolo  cu  30  de



calculatoare!”
 Cristi Dincă: ”Aveți o diplomă pe care am obținut-o  anul trecut în urma
implicării în investiții semnificative. Deci, vă dați seama că ne-am creat o bază
tehnologică   pe  care  să  o  putem  utiliza.  Dacă  e  să  luăm  în  calcul  o
promovabilitate la bac suntem cu mult peste media pe țară. Liceul tehnologic
este cu mult sub media pe țară.”
 Popa Jana: ”Așa cum toate liceele tehnologice din țară!”
 Cristi Dincă: ”Iar media de admitere pe ultima pagină. Aveți media de
admitere  la  clasa a 9-a  pe ultimii  cinci  ani.  A fost  invocat  proiectul  phare.
Proiectul Phare s-a încheiat în anul 2007. Proiectul Phare s-a bazat pe investiții.
Mă rog. Echipamente în ateliere din școală și eventual în laboratoare. Vă spun
în  cunoștință  de  cauză  deoarece  am fost  expert  local  pe  proiectul  Phare  cu
dotarea unităților pe domeniul turism și alimentație. Aveam acces la toată baza
de  date.   Deci,  știu  ce  investiții  s-au  făcut  în  această  bază  de echipamente.
Echipamentele se pot muta dintr-o sală în alta, că nu sunt prinse în șuruburi!
Controalele pe echipamentele Phare, ultimul a fost acum șapte ani și nu se mai
fac că s-a încheiat acest proiect!”
 Popa Jana: ”Vreți să vă arăt procesul verbal?”
 Cristi Dincă: ”Puteți să îmi arătați, doamnă! A mai fost invocat proiectul
Rose!”
 Popa Jana: ”Nu e nici Rose, nu?”
 Cristi Dincă: ”E Rose care nu presupune investiții în echipamente  ci doar
e pe partea socială. 
 Creșterea ratei de promovabilitate la bac! Ori nu se vede nici un rezultat
pentru că  anul  trecut  din  29 de  absolvenți,  8  s-au  înscris  la  bac,  5  nu  s-au
prezentat, 1 a fost eliminat, 2 și-au luat bacul. Deci, un procent de 25%. Chiar
dacă proiectul Rose presupune  meditarea, să zic așa a elevilor. Și atunci, asta e
situația. Deci, noi solicităm ... Pentru noi e un deranj foarte mare să ne mutăm.
Trebuie să ne mutăm și baza materială. Dar pentru a putea permite derularea
proiectului de  reabilitare și extindere vom face acest efort.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Domnul consilier Mircea Trifu dorește să aibă o
intervenție.”
 Mircea Trifu: ”Vreau să vă fac  o propunere referitoare la acest proiect.
Am  înțeles  că  termenul  oricum  este  destul  de  presant.  Trebuie  să  înceapă
lucrările. Anticipând faptul că discuția, dezbaterea o să dureze cel puțin încă o
oră, dacă nu mai mult ca să facem cum a zis domnul viceprimar să ascultăm, că
așa ar fi corect pe toată lumea. Ar fi bine să facem o ședință extraordinară în
opinia mea doar pe acest subiect ca să putem lua o decizie  nu pe repede-înainte
ci în urma unei analize serioase. Mai ales că și doamna directoare invoca  o
deplasare la fața locului  și o cunoaștere mai bine a situației. Mulțumesc!”
 Medrea Bogdan:  ”Aș propune în  primul  rând o amânare  a  proiectului
conform celor ce a zis domnul Trifu să mergem să vedem la fața locului ce se
întâmăplă. Și sincer, cu tot respectul pentru toată lumea este ca și cum aș avea



două  camere, îl primesc pe om în cameră și mă dă afară din camera mea. Așa o
văd.”
 Doamna  din  public:  ”E  proprietarul  clădirilor  Primăria!  Noi  suntem
chiriași!”
 Pleșa Gabriel: ”Nu e chiar așa! Că nu e proprietatea ...”
 Popa Jana: ”Spațiile care le-ar pune la dispoziție liceul sunt mult mai mici
decât spațiile Școlii Generale Nr. 9. Domnilor, nu ne trebuie să măsurăm cu un
aparat aceste spații! Hai să ne uităm la clădire pe dinafară! Da? Clădirea Școlii
Generale Nr. 9 are un coridor lung  cu săli de clase pe o parte  și pe cealaltă
parte! Da? Etajul 1, 2 și 3! Hai să facem o aritmetică simplă! Dacă ne ducem la
corpul de clădire liceu  are un coridor lung, lung și sălile de clasă sunt doar pe
partea dinspre stradă! Pe partea cealaltă nu! Vă mai trebuie alt  argument de
unde să reiese că numărul sălilor de clasă  este mai mare în Școala Generală Nr.
9  decât  în  liceu?  Să  înțeleg  că  așa  vreau  eu!  Este  o  doleanță  a  domnului
director! Așa vreau eu! Mi s-a și transmis! O să vă fac praf! Voi ocupa liceul că
așa vreau eu! Eu fac apel la lege! Să nu amestecăm politicul cu școala!”
 Pleșa Gabriel: ”Nu mai pronunțați cuvântul ăsta!”
 Popa Jana: ”Asta se întâmplă! Așa vreau eu!”
 Alin  Ignat:  ”Cine  face  politică  sunteți  dumneavoastră!  Așa  puneți
problemele ca în politică!”
 Popa Jana: ”Eu nu fac politică!”
 Popescu Antoniu Emil:  ”Gândiți-vă că tot ce se face  este în interesul
inclusiv a dumneavoastră, a elevilor!”
 Popa Jana: ”De aceea trebuie să găsim soluția!”
 Popescu Antoniu Emil: ”Gândiți-vă că nimeni nu are nici un interes!”
 Popa Jana: ”Nu!”

Doamna din public: ”De un an de zile se desființează școala!”
Hașa Cătălin: ”Nu se desființează nici o școală!”

 Popa Jana: ”Unde se pregătesc acești copii pentru obținerea certificatelor
de calificare profesională? Da? Unde? Că avem examenele de final! Da? Nivel
3, nivel 4, nivel 5! Dacă noi distrugem baza materială! Eu am înțeles situația! V-
am pus spațiul Școlii Generale Nr. 9 la dispoziție! Să mergeți să vizitați ambele
spații de învățământ!”
 Rodica Andronescu: ”Dați-mi voie să mă adresez și eu dumneavoastră în
calitate de profesor. Știți că eu cunosc ambele școli, ambele spații. Aș vrea să
reușiți să ajungeți la un punct de vedere comun pentru binele elevilor, că acesta
este invocat.”
  Popa Jana: ”Corect!”
 Rodica  Andronescu:  ”Doamna  director!  Domnul  director!  Degeaba
numărăm săli de clasă! În sălile respective de clasă trebuie să intre elevi! Eu știu
foarte bine că la Liceul tehnologic Dorin Pavel sălile de clasă sunt numai pe o
parte.  Dar  admiteți  că  sălile  de clasă  din clădirea liceului  sunt  mai  mari  ca
suprafață decât cele din gimnaziu? Eu am predat în Școala 9,  doamnă! Știu cum



sunt sălile de clasă în Școala 9! Deci, vă rog frumos gândiți-vă nu acum și pe
loc spre binele elevilor! Nu desființăm laboratoare, nu desființăm dotări Phare!
Ele rămân! Ateliere Phare știu unde sunt! Vă rog frumos să mă credeți că eu
cunosc spațiile dumneavoastră! Vă rog să mă credeți! Gândiți-vă la elevi! Și
unii și  alții  dau atestate profesionale!  Și unii  și  alții  la finalul anului școlar
susțin  examene  de  bacalaureat!  Haideți  să  ne  gândim și  să  punem înaintea
disputelor   dintre  dumneavoastră  interesul  elevilor!  Acum,  când  veți  lua  o
hotărâre, gândiți-vă în ce săli de clasă învață, câți elevi sunt în clasă  și dacă
reușim să le oferim condițiile normale de învățare! Nu trebuie să îmi răspundeți,
doamna director, nici domnule director! Vă rog să vă gândiți  și să nu uităm că
suntem dascăli și rolul nostru este să învățăm, să educăm elevii! Haideți să nu
mai ridicăm tonul, haideți să nu ne uităm unii la alții ca niște dușmani! Găsiți
soluția  cea  mai  bună  pentru  elevi!  Nu  vreau,  doamna  Popa  Jana  să  îmi
răspundeți acum! Haideți, chiar gândiți-vă la interesul elevilor!”
 Doamna  din  public:  ”Sunt  profesor  inginer  constructor  la  Liceul
Tehnologic, la Dorin Pavel. Probabil că sunt cea mai veche. Din 72 am învățat
în  clădirea  unde  acum este  Liceul   Economic.  Eram 37  în  clasă.  Acolo  în
saloanele alea învățam. În 74 am fost dați afară noi, construcțiile că vine noul
înființat Liceu Economic să ocupe clădirea. Păi, ne-am dus jumătate din ... Eram
mii de elevi. Jumătate în Cetate în actualul Nr. 4, alții făceam în clădirea  veche
unde erau și dormitoarele. Aveam improvizate și săli de clasă. 

Și  acum  să  revenim.  Acum  mă  găsesc  în  postura  de  profesor.  Păi,
domnilor colegi! Vă rog să înțelegeți un lucru! Spuneți despre interesul copiilor!
Interesul copiilor cui? Ai noștri sau ai lor? Sau al tuturor?”

Rodica Andronescu: ”Al tuturor! Exact!”
Doamna din public: ”Al tuturor! Când am fost noi și am făcut parte din

echipa de implementare pe Phare aveam peste 1000 de elevi în școală. Nu ne-
am dus să dăm afară pe nimeni! Ne-am descurcat cum am putut trei ani de zile!
Păi, ne-am descurcat cum am putut! Vi se pune la dispoziție o clădire cu aceeași
săli de clasă ca mărime ca acolo! Vi se pune la dispoziție singuri! Să nu aibă
legătură cu ceilalți elevi! Tot confortul! Și acum veniți și spuneți: nu, nu, nu!
Voi afară! Că noi suntem mai șmecheri! Sau de ce? De ce această bulversare?
Vorbeam de ateliere sau de laboratoare! Păi  în laboratoarele de materiale de
construcții cu prese, cu toate! Acest laborator l-am transformat în sală de clasă
pentru  elevii  mei!  Nu  accept  să  vină  în  laboratorul  meu   de  care  răspund
milioane  de  lei,  alți  elevi  decât  elevii  mei!  Am  cabinetele  de  desen,  am
laboratoarele de informatică! Le-am transformat noi în sală de clasă! Normal,
pentru elevii  noștri!  Nu înțeleg! Acum să luăm noi în spate să ne mutăm la
Generală 9 ca să aibă ei săli mai mari? Păi când  îți renovezi casa, nu te duci  la
vecin și  îi  spui:  păi,  ști!  Mută-te tu afară că eu vin! Păi ale mele nu se pot
degrada că tua ai un copil  și tu ai trei copii! Ai mei ... Păi întotdeauna când îți
renovezi își faci un plan, suporți niște consecințe! Domnule director! Care este
finalitatea  unui  liceu  tehnologic?  Promovarea  la  bac  sau  inserția  pe  piața



muncii?  Noi  pentru ce pregătim elevii  în  liceul  tehnologic?  Ca să  dea bacu
doar? Sau inserția pe piața muncii? Păi noi tocmai că avem inserția  mare! Așa
cum o  avem!  Eu  lansez  aici  un  apel!  Către  domnul  viceprimar  care  a  fost
inginer, către domnii consilieri pe care i-am votat! Vă rog să analizați! Totți sunt
elevi,  toți  învață,  toți  au  laboratoarele  lor!  Noi  am făcut  sacrificiu!  Ne-am
transformat laboratoarele în săli de clasă dar pentru elevii noșrti! Dacă utilizăm,
că ne rotim în fiecare pauză, când am nevoie de laborator merge clasa de acolo
în cealaltă sală. Vă rog să veniți să vedeți! Nu este vorba că sunt 100 de elevi, că
sunt 1000 de elevi! Au fost 1000 de elevi și ne-am descurcat! Vă rog să analizați
foarte mult! Li s-a pus la dispoziție! Le mai oferim! Mai sunt în ateliere săli
care le putem pune la dispoziție! Și nu sacrificiu! Că ei își renovează clasa! Vă
rog să vă gândiți, domnilor consilieri!”
 Pocol Dorin: ”Vreau să îi pun o întrebare doamnei profesor. După părerea
dumneavoastră ca și dascăl, este mai bine, este optim să ți orele, să înveți copiii,
20 de elevi să spunem într-o sală de 60 mp? Vă dau cifrele ca exemplu. Sau 40
de copii în 40 mp? Dumneavoastră ca și dascăl cum vi se pare?”
 Doamna  din  public:  ”Da,  domnule!  Așa  este!  Pentru  că  ei  fac  un
sacrificiu! În momentul în care faci un sacrificiu nu te dai pe tine afară că eu nu
suport să învăț aici! Și eu am învățat acolo!”

 Pocol Dorin: ”Îmi dați dreptate? Sau care este părerea dumneavoastră?”
Doamna din public: ”Vă dau dreptate informal. Dar formal, nu! Pentru că

nu poți acum pentru un an de zile, voi plecați! Luați-vă șatra!”
 Pocol Dorin: ”Deci, nu vreți să-mi răspundeți! Mulțumesc!”
 Doamna din public: ”Vă rog să analizați!  E vorba de un an de zile, de doi
ani de zile! Bulversăm tot!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Nu mă adresez nici colegilor de la Liceul Dionisie
Pop  Marțian,  nici  celor  de  la  economic.  Deci,  nu  discut  cu  dumneavoastră.
Discut cu colegii din Consiliul local. Să știți că indiferent ce hotărâm noi acum,
vor fi mulți oameni nemulțumiți. Vor fi sau cei de la Economic sau cei de la
Dionisie Pop Marțian nemulțumiți. Până la urmă pe noi nu ne interesează nici
dacă sunt unii nemulțumiți, nici dacă sunt ceilalți. Fiecare profesor are 18 – 20
de ore. Până la urmă este indiferent  unde își face alea 20 de ore. Că merge într-
o sală sau merge în alta. Cea mai mare problemă e a copiilor. Acolo sunt 600 și
ceva de copii, aici sunt 300 și ceva de copii. Eu nu zic că ăia își iau bacul și
ceilalți nu își iau. Pentru că, poate e mai greu de lucrat cu cei mai slăbuți decât
cu cei mai buni.”
 Doamna din public: ”Foarte greu.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Doamnă! Nu mă întrerupe că și eu am tăcut de
când vorbiți dumneavoastră! Cu cei mai slăbuți e mai greu de lucrat cu ei. Dar
pe de altă parte mă uit: învățământ special. Ok. Ați zis că șapte. Între 8 și 12. E
ok. Sunt un pic mai dificili. Și eu am făcut cu clase din alea. Dar niciodată nu
am văzut o clasă din aia de dimineață! Că e și problema! Că sunt nouă clase!
Dar învîțământul profesional numai în ultimii ani se face de dimineață. Până



acum toate liceele făceau după amiaza.  Nu aveau spațiu.  Acum avem spații.
Sunt dimineață. Și de ce au spațiu? Pentru că doamna directoare a fost atât de
elocventă dar mă mir că nu a fost așa elocventă  să își facă clasele. Că s-a ajuns
Liceul 3, un liceu de construcții de care avem nevoie și are o singură clasă de
profesională.  De  liceu  nu  mai  are  nici  una.  În  clasa  a  IX-a.  Ceea  ce  nu  e
normal. Dacă de aceeași elocvență dădea dovadă, avea trei clase de liceu, două
de profesională. Eu am fost în Școala nr. 9 de mai multe ori. Sălile sunt mici.
Sunt săli în care intră 25 de copii dar sunt săli în care nu pot intra 25 de copii.
Deci,  nu au loc.  Deci,  problema e a  copiilor.  Și  unii  și  alții  trebuie  să  facă
școală. Orice vom hotărî vor fi nemulțumiți. Cei mai nemulțumiți vor fi cei de la
Liceul Nr. 3. Așa e. Dar nu copiii sunt vinovați  că se renovează acest liceu.
Deci,  nu copiii trebuie să chinuie. Eu cred că au ambii loc acolo în condiții
rezonabile  dacă păstrăm propunerea comisiei. Am înțeles că parterul rămâne cu
toate sălile la Liceul 3. Unde sunt patru săli de clasă. Patru săli mari. Că de aia
sunt mai mari sălile  că nu sunt pe o parte și pe alta. Sunt numai pe o parte.
Acolo sunt și pe o parte și pe alta  și la mijloc culoarul. De aia sunt mai mici
sălile. În același spațiu sunt îngrămădite mai multe săli. Și atunci și clasele de
liceu și le pot ține în condiții normale. Iar clasele de profesională și le pot aduce
după amiaza, că așa e profesionala. Așa a fost dintotdeauna. Numai acum este
dimineața. Și la fel și Liceul Economic. Își aduc și ei clasele de profesională
după amiaza și asta e!”
 Mircea Trifu: ”Eu aș vrea să vă întreb. Domnul Profesor! Așa din punct
de vedere matematic. Așa cum dumneavoastră ați spus că până la urmă o să
avem de ales între două situații, nici una dintre ele nu o să mulțumească pe toată
lumea.  Dacă  luăm  în  considerare  că  toată  chestiunea  asta  pleacă  de  la
disconfortul ce urmează să fie creat pentru un anumit număr de elevi datorită
lucrărilor de acolo. Așa că asta nu o putem schimba în problemă. Această dată
nu o mai putem schimba. O să înceapă  niște lucrări și vom  crea un disconfort
pentru acei elevi care trebuie să plece undeva. Și atunci, dacă acei elevi pleacă
undeva, nu mai creăm și un disconfort  pentru ceilalți. Ori în a doua variantă,
dacă pleacă peste ceilalți  care trebuie să plece altundeva, creăm un disconfort
pentru un număr mai mare de elevi. Și atunci, eu din punct de vedere economic,
pur matematic, deși e un pic absurd că e vorba de oameni până la urmă, dar
matematic privind lucrurile  nu mai bine creezi un disconfort pentru un număr
mai mic de oameni decât pentru un număr mai mare de oameni?”
 Sandu Cornel  Stelian: ”Ar fi  un disconfort mult mai mare și  pentru o
durată mai lungă de timp. Că altfel pentru copii, lor le e indiferent până la urmă
clădirea care era. Dacă în clădirea aia erau condiții, nu îi interesa că se numeșet
Liceul Economic,  HCC sau că se numește  Dorin Pavel.  Important  e să aibă
sălile normale și să meargă. Dar în momentul în care ... Nu știu! Cred că ar
trebui să mergeți să vedeți sălile respective!  Deci, sunt săli cam de dimensiunea
biroului directorului de la HCC. Și acolo ar trebui să încapă 30 de copii.”
 Doamna din public: ”Exagerați! Care nu sunt mai mici decât sălile care



sunt acolo!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Eu am avut pe undeva o schiță. Nu știu dacă e
valabilă. Vă citesc niște dimensiuni.”
 Popa Jana: ”Dimensiunile se găsesc acolo!”

Sandu Cornel Stelian: ”Vă citesc niște suprafețe. Deci, sală 30 mp. Sală
de clasă 30 mp. Sală 30 mp. Sală 33,6 mp. Sală 33,6.”

Popa Jana: ”Și restul?”
 Sandu Cornel Stelian: ”Păi v-am citit un etaj întreg! Sală 33,6, sală 32,6,
32,6!”
 Popa Jana: ”Nu e adevărat!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Asta înseamnă o cameră de 6/5 cum am eu la
sufragerie la bloc.”
 Popa Jana: ”Citiți sălile de la Liceul Economic, domnul profesor! Eu am
văzut planul  și de la Liceul Economic! Și am fost de am și măsurat sălile de
clasă!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Doamna director! V-am citit un nivel! Ce mă tot
frecați atât? Deci, am citit toate sălile de la un nivel! Normal că nu citesc ce
vreți dumneavoastră! Nu vreau să citesc!

Vă citesc sălile de la Economic. Sală de clasă 51,37, coridor 55, sală de
clasă 51,  37,  51,  37,  51,  37! Sunt egale? Bun! Eu nu mai discut! Eu mi-am
spus punctul de vedere! Votează fiecare cum vrea și ce vrea!”
 Pocol Dorin: ”Gândiți-vă la copii! Nu la discuțiile de aici!”
 Paul Voicu: ”Absolut la copii!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Până la urmă profesorii că merg într-o parte sau în
alta, sunt plătiți să meargă!”

Popescu  Antoniu  Emil:  ”Stimați  colegi!  Să  concluzionăm!  Avem  o
variantă pe care trebuie să o votăm cu amendamentul comisiei. Amendamentul
comisiei  și a inițiatorului este că se va retrage din administrarea liceului  pe o
perioadă de doi ani, clădirea Liceului Dorin Pavel etajul 1, 2 și 3. Acesta este
amendament.  Deci,  va  trebui  să  votăm.  Vom  vota  proiectul  șapte  cu  acest
amendament.”
 Medrea Bogdan: ”Vă rog foarte mult! Încă odată spuneți amendamentul!”
 Popescu Antoniu Emil:  ”Se va  retrage  din administrarea  liceului  pe o
perioadă  de  doi  ani   clădirea  Liceului  Dorin  Pavel,  etajul  1,  2  și  3.  Este
amendamentul din comisie.”
 Popa Jana: ”Care comisie?”
 Pocol Dorin: ”Comisia noastră!”
 Pleșa Gabriel: ”De domeniu.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Este clar? Trecem la vot!”
 Pleșa Gabriel: ”Odată se votează cu amendament după care se votează
proiectul. Acesta este regulamentul.”
 Medrea Bogdan: ”Aș mai propune un amendament dacă se poate.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Vă rog!”



 Medrea Bogdan: ”Amânarea proiectului pentru a ne deplasa comisia la
fața locului.”
 Pocol Dorin: ”Am o întrebare. Care din consilieri sunteți în comisia de
domeniu public? 1, 2, 3, Voi ați fost acolo?”

 Popa Jana: ”Nu! Înafară de domnul vice Pleșa nu a fost nimeni acolo! De
aceea cerem vizita dumneavoastră în Școala Generală Nr. 9! Spațiul e liber!”
 Paul Voicu: ”O amânare a acestui proiect nu este oportună!”
 Popa Jana: ”Și rezoluția de azi este tot o amânare!”
 Paul Voicu: ”Pentru dumnezeu! Mă lăsați să vorbesc?”
 Sandu Cornel Stelian: ”Vă rog! Luăm o pauză și mergeți să vedeți școala
că e aici! Avem mașini și veniți înapoi!”
 Domuța Iulius Viorel: ”Nu câștigați nimic! Ce câștigăm?”
 Sandu Cornel Stelian: ”Vedeți școala!”
 Paul  Voicu:  ”Nu  putem  amâna  pentru  că  avem  ordin  de  începere  a
lucrărilor!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Facem o pauză. Cei patru din comisie merg și văd
școala și ne spun.”
 Hașa Cătălin: ”Sunteți de acord să facem o pauză? O jumătate de oră, o
oră.”
 Pocol Dorin: ”O jumătate de oră vă ajunge!”
 Pleșa Gabriel: ”Sunteți de acord majoritatea să mergem să vedem?”
 Hașa Cătălin: ”Supuneți la vot!”

Popescu Antoniu Emil: ”Propun să suspendăm ședința pentru o jumătate
de oră? Este 14,30. până la ora 15,00. Timp în care, cine dorește dintre consilieri
și comisia de domeniu se vor deplasa.”

Pocol Dorin: ”Cei care sunt în comisie obligatoriu trebuie să meargă.”
Popescu  Antoniu  Emil:  ”Supun  la  vot  această  propunere.  Cine  este

pentru?”
 ”Fiind supusă la vot, propunerea a fost cu 18 voturi pentru.”

Şedinţa  a  fost  suspendată  urmând  ca   o  parte  dintre  consilieri  să  se
deplaseze la Liceul Tehnologic Dorin Pavel.

Consilierii locali au revenit în sala de şedinţă.

Popescu Antoniu Emil: ”Au fost nenumărate discuții. Urma să trecem la
vot. Am suspendat  pentru a merge colegii noștri la liceu. Supun la vot proiectul
nr. 7.”
 Pocol Dorin: ”Numai o secundă. Nu ar trebui să îi întrebăm ce au văzut?”
 Mircea Trifu: ”Normal! Au mers acolo.”
 Popescu  Antoniu  Emil:  ”Aveți  dreptate!  Spuneți-vă  punctul  de  vedere
colegii care ați mers acolo!”
 Domnul din public: ”Numai puțin! Pot să iau și eu cuvântul? Până acum



au avut numai domni profesori! Vreau să iau din partea unui părinte care am
avut  elev și la Liceul Economic și la Școala Nr. 9. Eu nu cred că între timp s-au
mărit sălile! Dar știu ce a fost acolo! Prima dată trebuia să discutați ce e mai
bine pentru copii!”
 Pocol Dorin: ”Asta vrem!”
 Domnul din public: ”Dar văd că nu se discută! Se discută întâi ce vor
profesorii! Vreau să vă întreb pe dumneavoastră! Nu e nici la Liceul 3, nici la
economic, că e al Primăriei! Da? Unde îi mutați prima dată? O familie cu zece
copii în clasă mai mare sau în aia mai mică? Nu gândiți așa? Nu poți să pui o
clasă de 29 elevi într-o clasă de șapte! Deci, eu atât vă rog! Gândiți-vă! Că eu
cred că așa se gândește ceva normal! Uitați că deja am început să mă enervez!
Niciodată nu am auzit de binele copilului!”
 Domuța Iulius Viorel: ”Ba da! Tocmai asta e!”
 Lupea Gabriel: ”Împreună cu colegii am vizitat cele două locații, să zic
așa. Le cunoșteam dinainte. Am vrut să mă edific. Într-adevăr, din punctul meu
de vedere la Școala Generală Nr. 9 nu se pot desfășura  activitățile celor de la
Economic. Sălile sunt foarte mici. Pe partea dreaptă a culoarului sălile sunt mai
mari. Pe partea stângă a culoarului sutn foarte, foarte mici. Din punctul meu de
vedere, mai mult de 15 copii nu au cum să încapă acolo.”
 Mircea Trifu: ”Așa cum pot să confirme și colegii, chiar și pe drum spre
locația  stabilită  eu  m-am pronunțat  că  dacă  lucrurile  stau  așa  cum au  fost
prezentate  de  domnul  Sandu,  cred  că  este  impropriu  să  se  desfășoare
corespunzător  învățământul  într-o  sală  atât  de  mică.  Pe  drum  le-am  spus.
Acestea au fost  argumentele mele. Am ajuns la fața locului și  regret că unii
dintre colegi au ales să nu vină, pentru că cred  că era bine să vadă și să constate
situația. Vă spun sincer că pe o parte, cum spune și colegul, sălile sunt de 50
mp. În prezentarea domnului consilier ni se vorbea și despre săli. Pe cealaltă
parte sunt într-adevăr câteva săli unde, dacă am sta acum să măsurăm  dacă se
poate, dacă nu se poate, am intra într-o discuție fără logică. Eu mi-am reamintit
un lucru și pot să vi-l confirm. Puteți să îl verificați și dumneavoastră. În 1979,
ce-i drept eram în clasele primare. Mai multe clase de la Școala Generală Nr. 1
că așa era atunci,  au fost  într-un anumit  trimestru,  la Liceul  Nr.  3 am făcut
școala. Nici în clasa a IX-a nu arătam un pic mai mare decât în clasa a II-a. Dar
eram în studiul primar, făceam acolo și erau 32 de elevi. Acum vă spun sincer că
după ce am văzut situația am înțeles că e un număr de clase  care sunt mai mici.
Nu știu. 5 – 6. Am putea să vorbim. Totodată am înțeles că există și clase  la
Liceul  Economic  care  au  un  număr  de  levi  de  25  de  elevi.  Din  descrierea
domnului director. Cred că s-ar putea găsi o soluție de comun acord, cele două
conduceri  ca aceste mici diferențe de clase, să o privească  ca o singură școală,
mai ales că poate nici nu știu unii  că sunt în aceeași curte.Adică, vorbim de
aceeași locație până la urmă. Și atunci, chiar că trebuie pus interesul elevilor.
Dar nu absurd. Că văd că ne-am împărțit aici în două tabere. Tocmai de aceea v-
am prezentat poziția mea acre era una foarte clară, că am încredere în ceea ce



spunea domnul Cornel care s-a schimbat la fața locului văzând ce e acolo. Nu
știu dacă nu ar fi indicat încă odată  pentru 2 – 3 zile să amânăm, să faceți o
dezbatere și să găsim soluții. De ce trebuie să luăm o hotărâre? Și domnule, văd
că sunt aici câțiva, domnul Pocol care tot ironizează aici de vreo două ore opinia
mea! Nu văd de ce! Are o datorie să facă treaba asta? Sau, nu îi găsesc motivul!
Și nici măcar nu a venit să verifice! Deci, va vota în necunoștință de cauză, că
așa a ales dânsul să facă! Și nu înțeleg lucrul acesta!„
 Pocol Dorin: ”Eu îi fac observații când face afirmații gratuite! În al doilea
rând, am încredere în colegii de la comisia respectivă! Nu văd de ce ne ducem
să fim toți specialiști! Unde sunt doi, întotdeauna există două păreri! Cel puțin!
Nu are rost să mergem toți grămadă! Există o comisie! Eu am încredere în ei! E
părerea ta personală că 30 mp este egală cu 50 mp! Nu te contrazic! Îți respect
părerea ta! Trebuie să ne gândim la binele copiilor! Și la cei mulți! Și la clasa cu
șapte elevi, din punct de vedere economic cheltuiala e mult mai mare! Căldură,
electricitate, etc!”
 Alin Ignat: ”Am asistat la două opinii prezentate. Și a domnului Sandu și
a doamnei director.  Ambele care susțin cât de cât  realitatea.  Am fost  la fața
locului și am văzut  că într-adevăr ultimul etaj al clădirii  de la Școala Generală
Nr. 9 e format din săli de clasă în jur de 30 mp. Adică, sunt clase mici. Totodată,
pe fiecare etaj pe lângă sălile de clasă care sunt în jur de 50 mp să înțeleg, sunt
astfel de săli mici pe fiecare etaj. 2- 3. Și la etajul 1 și la etajul 2. Deci, și din
punctul meu de vedere soluția este cea prezentată de comisie și anume să se
mute activitatea Liceului Economic în clădirea Liceului Tehnologic.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Dacă mai sunt alți colegi  care vor să intervină?
Putem trece la vot și vom vota proiectul nr. 7 așa cum a fost propus de comisie,
urmând  ca  actul  adițional,  pentru  că  în  definitiv  acesta  contează,  să  fie
următorul: la articolul 1 se retrage din administrarea liceului pe o perioadă de
doi ani, clădirea Liceului Dorin Pavel. Etajul 1, 2 și 3. Supun la vot proiectul cu
acest amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul propus de comisie a fost
votat cu 15 voturi pentru și 3 abțineri Bunea Ioan Iulian, Mircea Trifu, Medrea
Bogdan.”

Marcel Jeler: ”15 am numărat eu. Sper că am numărat bine. Înțeleg că
doamna consilier nu participă la vot.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 390/2018

 8.  Încheierea  unui  act  adițional  la  contractul  de  administrare  nr.
12748/12.02.2013 încheiat  între  Municipiul  Alba Iulia  și  Colegiul  Economic
”Dionisie Pop Marțian ”
 Se dă  cuvântul  domnului  Silvia  Moldovan  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare



din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 
 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat cu amendament  acest proiect de hotărâre

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Popescu  Antoniu  Emil: „Tot  cu  amendament.  Articolul  1:  darea  în
administrarea  colegiului, pe o perioadă de doi ani a clădirii, Liceului Dionisie
Pop Marțian, etajul 1, 2, 3. Dacă aveți întrebări? Nu sunt, așadar supun la vot
proiectul  de  hotărâre  cu  amendamentul  propus  de  comisie.  Cine  este  pentru
aprobare? Împotrivă? Abţineri?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru și 3 abțineri
Mircea Trifu, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian.”

Marcel Jeler: ”14 am numărat eu. Cred.”
 Pocol Dorin: ”Dar pe domnul viceprimar l-ați numărat?”
 Marcel Jeler: ”Eu așa cred!”
 Popa Jana: ”Domnul Crișan nu are dreptul la vot! De ce ridicați mâna?”
 Popescu Antoniu Emil: ”Doamna director! Vă rog! V-am lăsat să vorbiți
cât ați vrut!”
 Marcel Jeler: ”Oricum, ideea este că a trecut și ăsta.”

S-a adoptat Hotărârea  391/2018

 9. Participarea Municipiului Alba Iulia în programul ”Internațional Urban
Cooperation” (IUC) finanțat de Comisia Europeană.  

Se dă cuvântul doamnei  Cristina Boc  care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier   Mircea Trifu care prezintă raportul de avizare
din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi
disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
        Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Cristina Boc: ”Este vorba de un program finanțat de comisia europeană în
cadrul politicii regionale a Uniunii Europene și permite, dacă municipiul Alba-Iulia
este  încadrat   în acest  program,  va permite  participarea noastră la  proiecte de
cooperare cu orașe  din afara Uniunii Europene, din alte zone ale lumii. Presupune
înfrățiri de orașe, participări la simpozioane, conferințe, schimburi de bune practici
precum și acțiuni destinate combaterii schimbărilor climatice, reducerii emisiilor
de carbon.”
 Popescu Antoniu Emil: „Dacă aveți întrebări? Nu sunt, așadar supun la
vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru aprobare? Împotrivă? Abţineri?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”

S-a adoptat Hotărârea  392/2018



      10.  Participarea Municipiului Alba Iulia în proiectul ”Sănătate pentru
toți”

Se dă cuvântul doamnei Cristina Boc  care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  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.
  Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Vasile  Crișan   care  prezintă  raportul  de
avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.

Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Mircea Trifu care prezintă raportul de avizare
din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi
disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Cristina Boc: ”Este un proiect care va fi implementat de către municipiul
Alba-Iulia  împreună cu o asociație  din Italia   împreună cu care  am obținut  o
sponsorizare privată  din partea grupului  Intesa San Paolo.  Presupune finanțare
nerambursabilă sută la sută fără nici o participare din partea municipiului. Iar prin
prezentul proiect se aprobă participarea  municipiului, primirea sponsorizării din
partea San Paolo și redirecționarea acestor fonduri către două entități din oraș care
au fost alese de partenerii italieni. Centrul Maria Beatrice respectiv Direcția de
Asistență Socială prin Centrul Sfânta Maria. În cadrul proiectului  care va fi de 12
luni  va  fi  posibilă  extinderea  activităților  celor  două  identități  la  beneficiari
suplimentari și diversificarea paletei de servicii oferite în cadrul celor două centre.”

Popescu Antoniu Emil:  „Să trecem la  vot! Cine este  pentru aprobare?
Abţineri? Împotrivă?”

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

S-a adoptat Hotărârea  393/2018

  11.  Scoaterea  din  funcțiune  în  vederea  valorificării  prin  casare  a
autoturismului Daewwoo tip Nubira II – CDX 
        Se dă cuvântul  doamnei Silvia Moldovan  care prezintă proiectul de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare



din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 
 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat cu amendament  acest proiect de hotărâre

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Marcel Jeler: ”Două treimi.”
 Popescu Antoniu Emil:  „Să trecem la  vot! Cine este  pentru aprobare?
Abţineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  394/2018

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice –
faza  SF  –  Studiul  de  fezabilitate  pentru  obiectivul:  ”Viabilizare  amplasament
pentru construcția de locuințe pentru tineri destinate închirierii – strada Lalelelor
nr.  97A,  etapa  I,  bloc  1  și  2”  -  Amenajări  exterioare,  lucrări  necesare  pentru
asigurarea cu utilități (apă-canal, gaze naturale, energie electrică) Municipiul Alba-
Iulia.
   Se dă  cuvântul  doamnei  Silvia  Moldovan   care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin 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.
       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Marcel Jeler: ”Majoritate.”
 Silvia  Moldovan:  ”Este  vorba  despre o documentație  tehnico-economică
care se cere a completa demersurile noastre cu locuințele ANL. Este terenul de pe
strada  Lalelelor,  care  mai  nou  ANL-ul  obișnuiește  să  solicite   și  aprobarea
Consiliului local pentru lucrările de viabilizare respectiv de asigurare a utilităților.”
 Popescu Antoniu Emil:  „Să trecem la  vot! Cine este  pentru aprobare?
Abţineri? Împotrivă?”

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

 S-a adoptat Hotărârea  395/2018

 12.  Modificarea  în  rețeaua  școlară  pentru  anul  școlar  2018  –  2019
aprobată  prin  HCL nr.  149/2018  a  noilor  denumiri  pentru  unele  unități  de
învățământ  preuniversitar  de  pe  raza  municipiului  Alba  Iulia   ca  urmare  a
revocării titlului de „Colegiu” 
  Se dă cuvântul  doamnei  Andreea  Giurgiu  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  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.
  Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Marcel Jeler: ”Majoritate.”
 Andreea Giurgiu: ”Este vorba despre revocarea titlului de colegiu pentru trei
unități  de învățământ,  și  anume:  Liceul  Tehnologic  Alexandru Domșa,   Dorin
Pavel și Școala Posliceală de Afaceri Alba-Iulia. Am primit ordin de ministru.”
 Popescu Antoniu Emil: „Discuţii? Cine este pentru aprobare? Abţineri?
Împotrivă?”

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

 S-a adoptat Hotărârea  396/2018
                                     
      13.  Transmiterea  în  administrarea  Direcției  de  Asistență  Socială  din
subordinea  Consiliului  local  al  Municipiului  Alba  Iulia  a  două  birouri   din
imobilul situat în Alba Iulia, Bld. Republicii nr. 26, județul  Alba
 Se dă cuvântul doamnei Olga Hașegan care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  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.
  Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
  Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  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."
 Olga  Hașegan:  ”Aceste  birouri  vor  fi  folosite  pentru  unitatea  de
management a proiectului Serviciu de îngrijire la domiciliu.”
 Marcel Jeler: ”majoritate.”
 Popescu Antoniu Emil: „Discuţii? Cine este pentru aprobare? Abţineri?
Împotrivă?”

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

 S-a adoptat Hotărârea  397/2018

 14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de
Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia
    Se  dă  cuvântul  doamnei  Olga  Hașegan   care  prezintă  proiectul  de



hotărâre precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  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.
  Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Marcel Jeler: ”Tot majoritate.”
 Olga Hașegan: ”S-a procedat la modificarea regulamentului  ca urmare a
eliminării colegiului director din conducerea direcției.”
 Popescu Antoniu Emil: „Discuţii? Cine este pentru aprobare? Abţineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  398/2018

 15. Aprobarea Actului aditional 2 la Protocolul de cooperare nr.80834 din
23.08.2017 între Municipiul Alba Iulia și Asociația Cluj IT din Cluj - Napoca,
în cadrul proiectului pilot  ”Alba Iulia Smart City 2018” 
  Se  prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier   Mircea Trifu care prezintă raportul de avizare
din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi
disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Marcel Jeler: ”Majoritate.”
 Popescu Antoniu Emil: „Discuţii dacă sunt? Ați citit proiectul. Cine este
pentru aprobare? Abţineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  399/2018
 

Părăsește sala de ședință doamna consilier Rodica Andronescu. 

 16.  Aprobarea unui Protocol de cooperare între Municipiul  Alba Iulia și
Clubul Sportiv Sport O Runners din oraşul  Otopeni în cadrul proiectului pilot
„Alba Iulia Smart City 2018”
 Se  prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier   Mircea Trifu care prezintă raportul de avizare
din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi
disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.



         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Marcel Jeler: ”Majoritate.”
 Mircea Trifu: ”Numai puțin.”
 Popescu Antoniu Emil: „A fost în comisia juridică. Am dat aviz favorabil.
Discuţii dacă sunt?  Cine este pentru aprobare? Abţineri? Împotrivă?”

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

 S-a adoptat Hotărârea  400/2018

Revine în sala de ședință doamna consilier Rodica Andronescu.

 17.  Aprobarea unui Protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și
S.C. SCHREDER ROMANIA S.R.L., Cluj-Napoca, în cadrul proiectului pilot
”Alba Iulia Smart City” 
 Se  prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Antoniu Emil care prezintă raportul
de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru  administraţie  publică
locală,  juridică  şi  disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
       Popescu Antoniu Emil: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Marcel Jeler: ”Majoritate.”
 Mircea Trifu: ”O secundă. Chiar nu vrea nimeni să mai prezinte! Înainte
măcar se prezenta!”
 Domuța Iulius Viorel: ”Aveți nelămuriri?”
 Mircea Trifu: ”Am avut niște discuții pe tema aceasta. Și vroiam să se facă
niște clarificări.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Dacă aveți neclarități o să îl lăsăm la finalul listei și
o să putem să discutăm.”
 Mircea Trifu: ”Aș fi vrut mai ales pe proiectele astea să fie o mică descriere
făcută din partea celor de specialitate.”
 Popescu  Antoniu  Emil:  ”Există  expunere  de  motive  și  raport  de
specialitate.”
 Mircea Trifu: ”Știu. Dar atunci de ce mai intrăm în dezbatere pe altele?”
 Pleșa Gabriel:  ”Foarte pe scurt.  Eficientizarea iluminatului public. Firma
Schreder  propune niște soluții. Aparate de iluminat performante scie aici, sisteme
de telegestiune. Acesta este obiectul contractului.”
 Hașa Cătălin: ”Asta dovedește că nu s-au citit proiectele!”
 Medrea Bogdan: ”Care sunt costurile?”
 Pleșa Gabriel: ”Reducerea este de 50%. Costurile le putem lua. Costurile
Primăriei sunt zero la ora asta.”
 Medrea Bogdan: ”Pe cât timp este această soluție?”



 Pleșa Gabriel: ”Pe șase luni.”
 Popescu Antoniu Emil: ”uitați că a venit dl Voinica. Domnul Voinica! Pe
scurt vă rog! Proiectele 15, 16 și 17 care s-au votat.”
 Valentin Voinica: ”Foarte pe scurt. Este vorba de sistemul de iluminat cu
leduri ale lui Schreder la care vom avea acces la datele culese din sistemul lor care
are proprietate intelectuală.
 Al doilea proiect. Este vorba de o aplicație prin care se vor folosi codurile
care sunt plantate deja în cadrul unui alt proiect pe fiecare monument din Alba-
Iulia.
 Al treilea proiect. Este un proiect mai interesant pentru că face legătura cu
proiectul mare de reglementare a parcărilor. Este vorba de un echipament special
elvețian adaptat pentru citirea mașinilor care sunt parcate  și care poate veni în
ajutorul Poliției locale.”
 Popescu Antoniu Emil: „Mulțumim.  Discuţii dacă sunt?  Cine este pentru
aprobare? Abţineri? Împotrivă?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”

 S-a adoptat Hotărârea  401/2018
 

Părăsește sala de ședință doamna consilier Rodica Andronescu.

 18.  Aprobarea  unui  Plan  Urbanistic  Zonal   ”ZONA  URBANA  DE
INTERES MAJOR IN MUNICIPIUL ALBA IULIA”

 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul  precum
şi raportul de specialitate.

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”                          
 Alexandru  Romanițan:  ”Bună  ziua.  Începem  în  forță  cumva  cu  o
documentație de o importanță deosebită, fiind vorba de o documentație în plus
care reglementează  artera principală a orașului. Ideea de bază a proiectului a
fost creșterea pe înălțime a acestei artere, să nu mai avem senzația  aia ca într-un
staf. Mai în glumă, mai în serios, chiar așa e din păcate. Mai ales ținând cont de
faptul că dezvoltarea tuturor orașelor  în general pe zona centrală nu se mai
poate face decât pe verticală. Pe orizontală pur și simplu nu e posibil. Nu o să
intru foarte mult în detaliu pentru că ar fi foarte mult de spus. Încerc să vă zic
ideile  principale.  Începem  de  pe  partea  de  nord.  Începem  de  la  colegiul
alexandru  Domșa  și  plecăm cu niște  zone  până  la  intersecția  cu  bulevardul
Republicii. Ideea bulevardului, porțiunea aceasta de bulevard e lărgirea, crearea



unei trame stradale foarte largi cu mai multe benzi de circulație. Creșterea pe
înălțime. De exemplu, nu se mai permit locuințe individuale pe zona asta deși
sunt excepție locuințele existente  pe care le știm toți că sunt parter și etaj. Este
excepție. Se pot mansarda, se poate interveni asupra lor. Ideea de bază pe zona
asta este să se retragă cât mai mult. Undeva la 15 – 20 m dacă nu mă înșel era
limita de proprietate. Să se aerisească bulevardul. Iarăși sunt condiții de parcele
minime de 3000 – 4000 mp. Adică, să nu mai fie bloc-casă, bloc-casă. Pe zona
de spate, de strada Livezii care deja e o zonă  cumva de servicii  și oarecum
industrie mai mică se păstrează, se reglementează funcțiunile existente pe toată
zona. Nu le anulăm, nu le blocăm. Pe zona centrală ca intervenții majore. În
zona magazinului Unirea  chiar și în faza de consultare a populației  am avut
niște  solicitări   care  au  fost  prinse  în  documentație.  Extinderea magazinului
Unirea  și etajarea acestuia. În spatele magazinului Unirea este o parcare. Se
propune prin prezenta documentație un parcaj colectiv suprateran și subteran
dacă e posibil.  Pe zona aceasta centrală lângă BRD, pe porțiunea aceasta se
propun trei accente principale  cu regim de înălțime P + 16. Și aici aș vrea să vi
le și arăt. Unde e parcarea. Ca idee. Sunt trei accente pe verticală oarecum și
simbolice. De sus văzute avem cifra 100. Se propune de asemenea un parcaj
subteran pe toată zona Piața Iuliu Maniu și până în Piața Consiliul Europei  cu
un sens giratoriu subteran care să le unească pe toate. În Piața Consiliul Europei
se propune o clădire  cu funcțiuni  mixte  printre care   și  parcări  subterane și
supraterane. 

Părăsește sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel

 Mergem mai în jos. Avem zona protejată. De la Prefctură până la Școal
Nr. 3. E o zonă protejată pe care proiectul  o preia din PUG. Proiectul vine cu
niște  propuneri.  Ultima  porțiune  de  la  gară  în  jos  iarăși  avem un regim de
înălțime. Documentația vine în două etape. E un proiect care reglementează trei
loturi de străzi. Iar lotul 1 vine fix pe artera noastră. Și PUZ-ul în prima etapă
preia toate reglementările din documentația care este în curs, după care în etapa
doi vine și mai lărgește străzile mai ales pe partea de nord.  Și mai mult să fie
mai aerisite. Într-adevăr documentația din PUZ-ul acesta doar preia, propune un
sens unic  de la  Prefectură către  gară.  Aș mai  vrea să  menționez în  ceea  ce
privește consultarea populației. Au fost diferite probleme care în mare parte au
fost rezolvate. Dar la intersecția cu Republicii, prin PUG inițial a fost preluat un
inel de circulație. Documentația aceasta preia artera care în principiu  pe zona
asta are cele mai mari probleme. La consultarea populației pe zona asta  au fost
niște  persoane  nemulțumite.  Până  la  intersecție  avem  un  domeniu  public
undeva de patru metri. PUZ-ul vine și rotunjește puțin circulația  ca să respecte
curbarea fiind  o arteră importanță și în consecință  taie câteva parcele în două.
O să fie ceva probleme. Ce să zic? Am avut discuții cu reclamanții. Poate ar fi
bine pe viitor să elaborăm o documentație care să studieze fiecare parcelă în



parte. Au fost de acord și oamenii să rămână discuția asta și în viitor. Ideile de
bază cam astea au fost.”

Popescu  Antoniu  Emil:  „Discuții  dacă  sunt?  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”

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

S-a adoptat Hotărârea  402/2018

Părăsește sala de ședință domnul consilier Lupea Gabriel.

 19. Aprobarea unor documentatii de urbanism din municipiul Alba-Iulia:
Art.1:  Avizeaza  Planul  Urbanistic  Zonal  „REGLEMENTARE

STRADA IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE INDIVIDUALE,
ALBA  IULIA,  STR.  ANA  IPATESCU,  FN,  solicitant  DREGHICI
ALEXANDRU FLORIN, HATEGAN CAROLINA”, conform planului de
situatie anexat, cu conditia reglementarii pana la aprobare a unor loturi
minime de 400 mp.

Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă  PUZ-ul  precum
şi raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre.”

Alexandru Romanițan: ”Suntem pe strada Ana Ipătescu undeva în Partoș
în dreapta. Avem câteva parcele de teren cu acces din strada Ana Ipătescu. Se
dorește  parcelarea,  realizarea  unei  străzi  de  acces  și  loturi  pentru  locuințe
individuale. Condițiile rămân până la aprobare.”
       Popescu Antoniu Emil: „Supun la vot articolul 1. Cine este pentru avizare
cu condiția impusă? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16 voturi pentru avizare.”

Art.2:  Avizeaza  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE
LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI  COLECTIVE  CU  SPATII
COMERCIALE,  BIROURI  SI  SERVICII,  ALBA  IULIA,  STR.  ION
LANCRANJAN,  FN,  solicitant  SC  EURO  HOUSE  ALBA  SRL  prin
CRISAN  TODOR  DANIEL”, conform  planului  de  situatie  anexat,  cu
conditia prezentarii diferentiate si restudierii primului tronson de locuinte
colective catre strada Ion Lancranjan pana la aprobare.

Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul  precum
şi raportul de specialitate.

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil  cu condiții  acest proiect de
hotărâre.”

Alexandru Romanițan:  ”Suntem pe Brândușei intersecție cu bulevardul
Ion  Lăncrănjan.  Avem  o  parcelă  de  teren.  Vă  arăt  situația  existentă.
Documentația propune niște blocuri de locuințe individuale. Cinci și încă mai în
sus.  În  mare  s-ar  păstra  reglementările  existente.  Doar  se  decalează,  se
reglementează urbanistic. Aici condiția la fel rămâne. Era problema cu racordul
între strada Brândușei  și bulevardul Ion Lăncrănjan care se dorește a se realiza.
E o pantă foarte mare la urcare  acolo și tocmai de aceea trebuie studiat puțin
racărdul  ăla.  E  posibil  primul  tronson  de  bloc  să  cadă.  De  aceea  rămâne
condiția să fie studiată zona până la aprobare.”
 Pocol Dorin: ”Și atunci, noi vizăm acum cu primul bloc din stânga?”
 Alexandru Romanițan: ”Da. Dar rămâne condiția.”
 Popescu Antoniu Emil: „Supun la vot articolul 2. Cine este pentru avizare
cu condiția impusă?”

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16 voturi pentru.”

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.

Art.3:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE
LOCUINTE  COLECTIVE  CU  SPATII  COMERCIALE,  BIROURI,
SERVICII SI IMPREJMUIRE PRIN MODIFICARE PUD APROBAT CU
HCL NR. 22/31.01.2017, ART. 3, ALBA IULIA, STR. TINERETII, NR. 18,
solicitant SC OMAN ALLURE SRL”, conform planului de situatie anexat.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUD-ul  precum
şi raportul de specialitate.

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

Alexandru Romanițan: ”Suntem pe strada Ana Aslan. E o parcelă situată
între strada Ana Aslan și strada Tinereții. Se propune o clădire pentru locuințe
colective cu birouri și servicii. Se realizează undeva la 20 – 24 de apartamente.
Se respectă reglementările urbanistice.”
 Popescu  Antoniu  Emil:  „Supun  la  vot  articolul  3.  Cine  este  pentru
avizare?”
  ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 15 voturi pentru.”



 Art.4:  Nu  se  adoptă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE
CABINETE MEDICALE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ORIZONT
16,  NR.  12,  solicitant BOCSA  NICOLAE  ALEXANDRU,  BOCSA
MELINDA ADRIANA”, conform planului de situatie anexat.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUD-ul  precum
şi raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   cu condiţii acest proiect de
hotărâre.”
 Alexandru  Romanițan:  ”Suntem  în  Orizont  pe  strada  Orizont  16.  O
parcelă de teren pe care se dorește realizarea unei clădiri P + 1 pentru cabinet
stomatologic și veterinar. Soț și soție am înțeles.”
 Pocol  Dorin:  ”Eu  am  o  singură  întrebare.  În  Orizont   există  un
regulament, o funcțiune. Ști despre el?”
 Alexandru Romanițan: ”Funcțiunea de cabinete medicale este admisă  cu
condiționări. Și condiționările ar fi realizarea unui PUZ  pentru accese, parcări.”
 Pocol Dorin: ”Și acordul vecinilor nu?”
 Alexandru Romanițan: ”Bineînțeles! Acordul notarial se prezintă la faza
de autorizare și consultarea populației. Asta vroiam să menționez. Proiectantul
scrie și în raport  că nu a fost găsit un vecin. Cel de pe Orizont 14.”
 Pocol Dorin: ”Notificăr și vecinii ce au zis stânga-dreapta?”
 Mircea Trifu: ”Eu am o întrebare care face referire la numărul de parcări
necesare  pentru  asemenea  utilități.  Să  înțeleg  că  parcela  este  de  387 mp  și
practic pentru asemenea utilități, oarecum fiind și cabinet, două cabinete, la ce
număr de parcări s-au gândit?”
 Hașa Cătălin: ”Patru parcări.”
 Mircea Trifu: ”Mi se pare un număr foarte mic de parcări. Știți foarte bine
cum e la dentist.”
 Raul sebastian Tudorașcu: ”Aici are dreptate.”
 Mircea Trifu:  ”E de notorietate faptul  că se  marchează foarte  mult  pe
stradă.  Și  atunci  se  întâmplă  o  aglomerare  pe  strada  respectivă  care  a  fost
prevăzută  să  deservească  locuințele  personale.  De asta  Dorin Pocol  spunea
clar.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Îmi  cer  scuze.  Acum  m-am  lămurit.  Ei
locuiesc pe parcela din stânga  și acolo au ei locuință  cu garaj și parcare.”
 Pocol Dorin: ”Acolo nu stă nimeni.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Așa mi-au zis ei!”

Părăsește sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.



 Alexandru  Romanițan:  ”Numărul  de  locuri  de  parcare  se  stabilește  în
baza regulamentului general de urbanism. E foarte permisiv.”
 Mircea Trifu: ”Mă scuzați! Știți foarte bine că suntem în plin proces de
modificare a acestui regulament. Toți colegii arhitecți din comisia de urbanism
au  agreat  ideea  să  se  lucreze  la  chestiunea  asta.  Noi  ne  înțelegem  aici  ca
oamenii. Am stat împreună în comisia de urbanism peste o oră pe tema asta de
discuții. Toți domnii arhitecți au agreat ideea  ca în viitorul apropiat să venim cu
o soluție,  eventual cu acea modificare a hotărârii prin care se reglementează
numărul minim de parcări. Eu am retras atunci proiectul că am zis că suntem
oameni.  Discutam să  nu  mergem mai  departe  până  nu  se  găsește  o  soluție
rațională. Eu de asta am întrebat. Chiar dacă acel regulament ne permite, noi
trebuie să ne gândim  la ceea ce facem acum. Știți că problema parcărilor  e una
gravă în oraș. Într-un final ne găsim în situația că nu vom avea locuri de parcare
în oraș.”
 Pocol Dorin: ”Pocol Dorin: ”Adevărul că are dreptate cu parcările! No ce
să zic! Când are, are! I-o dau!”

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai  sunt la acest articol? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 8  voturi pentru și 6 abțineri
Pocol Dorin, Moldovan Angela, Medrea Bogdan, Vasile Crișan, Mircea Trifu,
Bucur Dumitru.”
 Proiectul a fost respins întrucât nu s-a întrunit numărul de voturi necesar.

Revin în  sala  de ședință  domnii  consilieri  Alin Ignat  și  Sandu Cornel
Stelian.

 Art.5:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE
LOCUINTA INDIVIDUALA –  A DOUA PE PARCELA,  ALBA IULIA,
STR. CARPENULUI, NR. 63, solicitant VASIU DORIN”, conform planului
de situatie anexat.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUD-ul  precum
şi raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru Romanițan: ”Suntem pe strada Carpenului în Pâclișa. Situația
existentă. O locuință la frontul stradal. Prin prezenta documentație se propune o
a doua locuință  undeva în spate. Se respectă reglementările urbanisticeRaportul
consultării întocmit de proiectant zice că nu s-a găsit un vecin.”



Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru aprobare? Abțineri? Împotrivă?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru.”

 Art.6:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „SCHIMB  DE
DESTINATIE DIN ABATOR SANITAR IN SALA DE EVENIMENTE CU
ALIMENTATIE PUBLICA SI  EXTINDERE PE ORIZONTALA,  ALBA
IULIA, STR. LIVEZII, NR. 37,  solicitant SC MATIAS GROUP SRL prin
MATIES COSMIN”, conform planului de situatie anexat. 
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUD-ul  precum
şi raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința acestuia.”
 Alexandru Romanițan: ”Este vorba de Essensi ca să știe toată lumea. Se
schimbă destinația. Se realizează locuri de parcare. S-a schimbat beneficiarul.
Dar nu e treaba noastră. Vor să intre în legalitate.”
 Pocol Dorin: ”Cu parcările cum e acolo că nu aveau numai vreo patru
parcă?”
 Alexandru Romanițan: ”La fel. Permite un loc de parcare la zece locuri de
masă.”
 Pocol dorin: ”Și sunt 300 de locuri!”
 Mircea Trifu: ”Da. Dar totodată Consiliul local ar putea să nu accepte
situația aceasta  dar ar fi o gândire rațională.”
 Alexandru  Romanițan:  ”Da.  Dar  legislația  în  vigoare  este  repectată.
Condiții îndeplinite.”

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru aprobarea  acestui articol?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 13  voturi pentru și 3 abțineri
Mircea Trifu, Bucur Dumitru, Vasile Crișan.”

 Art.7:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE
LOCUINTA FAMILIALA – A DOUA LOCUINTA PE PARCELA, ALBA
IULIA –  OARDA DE  JOS,  STR.  DUMBRAVITEI,  NR.  77,  solicitant
STOIA ANA”, conform planului de situatie anexat.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUD-ul  precum
şi raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru Romanițan: ”Suntem pe strada dumbrăviței undeva în Oarda
de Jos. Situația existentă prezintă niște construcții, o casă și o anexă de forma
aceasta. Se propune încă o casă. Se respectă reglementările urbanistice.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea   acestui  articol?  Abțineri?
Împotrivă?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru.”

 Art.8: Aproba Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE COMPLEX
COMERCIAL  SC  MALL  ALBA  SRL,  REALIZARE  ACCESE  SI
AMENAJARI EXTERIOARE. CONSTRUIRE SENS GIRATORIU LA SC
MALL ALBA SRL (LA STRADA T.  VLADIMIRESCU),  ALBA IULIA,
STR.  TUDOR VLADIMIRESCU,  NR.  50A,  solicitant SC MALL ALBA
SRL prin MATEIU DORIN MIREL”, conform planului de situatie anexat. 
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUD-ul  precum
şi raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru Romanițan: ”Trebuie să menționez că a fost pe ordinea de zi și
luna trecută. S-a retras că nu erau avize. Intră din nou. Se propune o extindere
pe zona de nord și realizarea  sensului giratoriu, după cum se vede și pe partea
din  față  ceva  terase  micuțe.  E  o  extindere  undeva  la  3000  mp.  Se  dorește
atragerea lanțurilor mari de magazine. Sunt 50 – 100 de parcaje în plus față de
cele existente.”

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea   acestui  articol?  Abțineri?
Împotrivă?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru.”

Art.9:  Aproba Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE  SALA DE
EDUCATIE FIZICA SCOLARA – PROIECT TIP SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU, ALBA IULIA, B-DUL FERDINAND I, NR. 34,  solicitant
MUNICIPIUL  ALBA  IULIA  pentru  SCOALA  GENERALA  AVRAM
IANCU”, conform planului de situatie anexat.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUD-ul  precum



şi raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința acestuia.”
 Alexandru Romanițan: ”E pentru Școala Avram Iancu din centru.”
 Pocol Dorin: ”Asta e parcela toată?”
 Alexandru Romanițan: ”E o parcelă goală.”
 Pocol Dorin: ”Eu am o propunere. Eu văd aici cele șapte locuri de parcare
care nu cred că nu sunt necesare. Ar fi mult mai bine să se mărească un pic
suprafața școlii.”
 Alexandru Romanițan: ”Din păcate nu se poate.”
 Pocol Dorin: ”E tipizată?” 
 Alexandru Romanițan: ”Da.”
 Pocol Dorin: ”Am crezut că se poate cu 5 – 6 metri mai mare.”

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea   acestui  articol?  Abțineri?
Împotrivă?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru.”

 Art.10:  Aproba  Planul  Urbanistic  Detaliu  „RECONVERSIE
FUNCTIONALA,  SANT  EXTERIOR  -  LATURA DE  NORD  A CETATII
ALBA CAROLINA, SPATII PUBLICE AMENAJATE PENTRU AGREMENT
SI  PETRECEREA TIMPULUI  LIBER,  ALBA IULIA,  CETATEA ALBA
CAROLINA,  SANT  EXTERIOR  –  LATURA  DE  NORD,  solicitant
MUNICIPIUL  ALBA  IULIA  prin  primar  MIRCEA  HAVA”,  conform
planului de situatie anexat. 
 Se  dă  cuvântul  d-lui  Alexandru  Romanițan  care  prezintă  proiectul
precum şi raportul de specialitate.

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru  Romanițan:  ”La fel  o  documentație  de  o  importanță  foarte
mare aș zice. Vă arăt un plan. Hotel Cetate. E un șanț spre exterior așa.”
 Pocol Dorin: ”Dar în unele locuri nu se poate trece prin șanțul ăla!”



 Alexandru  Romanițan:  ”Într-adevăr  sunt  locuri  mai  înguste.  Practic,
proiectul vrea reabilitarea șanțurilor. Să le facem ca și celelalte. E un proiect pe
fonduri europene din păcate.”
 Pocol Dorin: ”Și de ce zici din păcate?”
 Alexandru Romanițan: ”Pentru că au anumite condiții.”

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea   acestui  articol?  Abțineri?
Împotrivă?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru.”

 Art.11: Aproba Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE  SI  REGLEMENTARE  ACCES  –  MODIFICARE  PUZ
APROBAT PRIN HCL NR. 108/2008, ALBA IULIA, STR. GARDA, NR. 18A,
18B,  18C,  18D,  18E,  solicitant CIUGUDEAN  IOAN,  DUMITRESCU
CRINA,  PRISLOPAN  SERGIU  TRAIAN”,  conform  planului  de  situatie
anexat. 
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul   precum
şi raportul de specialitate.

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
       Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru  Romanițan:  ”La fel  o  documentație  de  o  importanță  foarte
mare aș zice. Vă arăt un plan. Hotel Cetate. E un șanț spre exterior așa.”
 Pocol Dorin: ”Dar în unele locuri nu se poate trece prin șanțul ăla!”
 Alexandru Romanițan: ”Suntem pe strada Gârda. Avem un număr de cinci
parcele. Situația reglementată prin PUZ Alba micești ceva de genul, cu o pastilă
de întoarcere. Parcelele din teren aveau în schimb o formă puțin diferită. Practic
asta  face  PUZ-ul.  Reglementează,  modifică  puțin  zona  aia  de  întoarcere  a
pastilei  și  păstrează  reglementările  urbanistice  aprobate  anterior.  Practic
corectează. Condiții îndeplinite.”

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea   acestui  articol?  Abțineri?
Împotrivă?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru.”

 Art.12:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  „INTRODUCERE  IN
INTRAVILAN  PENTRU  EXTINDERE  BAZA  DE  AGREMENT:
PENSIUNE,  TERENURI  SPORT,  BUNGALOURI,  BALTA  PESCUIT



SPORTIV, ALBA IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant
SC NEWTER DRUM SRL”. - proiectul este retras

Art.13:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARE
REGLEMENTARI  URBANISTICE  APROBATE  PRIN  HCL  108/2008
PENTRU  CONSTRUIRE  ANEXE  BISERICESTI  –  CAPELA,
CLOPOTNITA SI GRUP SANITAR, ALBA IULIA, STR. VIDRA, NR. 48,
solicitant FUNDATIA TRANSAVIA” - proiectul este retras.

 Art.14: Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE CASA DE
RUGACIUNE, ALBA IULIA,  STR.  VASILE ALECSANDRI,  NR.  112A,
solicitant ASOCIATIA APOSTOLICA PENTICOSTALA A CREDINTEI
IN ISUS HRISTOS”, conform planului de situatie anexat.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul  precum
şi raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru  Romanițan:  ”Construire  casă  de  rugăciune.  Strada  vasile
alecsandri. A fost o documentație deja avizată  care intră la aprobare  după ce a
îndeplinit condițiile. Respectă reglementările.”

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea   acestui  articol?  Abțineri?
Împotrivă?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru.”

 Art.15:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE
LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA
PARTER, ALBA IULIA, STR. FREDERIC MISTRAL, NR. 4,5, solicitant
FILIMON  ION,  FILIMON  ELENA,  IBR  INVEST  SRL  prin  ION
BOGDAN,  OTVOS  ELENUTA,  JIDVEIAN  OVIDIU  VIOREL,  SC
TRANS TIP SRL”- proiectul este retras.

 Art.16:  Aproba  Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARI
REGLEMENTARI  URBANISTICE  SI  EXTINDERE  SALA
COMPRESOARE  SI  ATELIER  MECANIC,  ALBA  IULIA,  STR.
ALEXANDRU  IOAN  CUZA,  NR.  40A,  solicitant SC  REKORD  SRL”,
conform planului de situatie anexat.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul  precum
şi raportul de specialitate.



 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru Romanițan: ”La fel. Lipsește aviz Consiliul Județean. Suntem
la  Rekord.  Toată  lumea  știe.  Ideea  documentației  de  față  vine  cumva  și  la
îndemnul Primăriei. Ei au patru hale și patru CF-uri. Pe fiecare CF în parte în
trecut  s-au  tot  aprobat  documentații  de  urbanism.  Oamenii  veneau  să  facă
extinderea de  10 mp.  Nu mai  puteau să  ia  certificat  de urbanism din cauza
reglementărilor.  Documentația  vine  și  reglementează  unitar  toate  parcelele.
Lipsesc notificările și  declarațiile.  Doar pe partea de sud.  S-a primit  și  ceva
telefonic.”

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea   acestui  articol?  Abțineri?
Împotrivă?”

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

 Art.17: Aproba Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA
DA  IN  SCOPUL  DE  CONSTRUIRE,  DOTARE  SI
OPERATIONALIZARE  COMPLEX  MULTIFUNCTIONAL  –
ACTIVITATI  EDUCATIVE,  CULTURALE,  RECREATIVE,  SOCIO-
CULTURALE,  ALBA  IULIA,  STR.  MARCUS  AURELIUS,  NR.  45,
solicitant  MUNICIPIUL ALBA IULIA prin  primar  MIRCEA HAVA”,
conform planului de situatie anexat.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan care prezintă PUZ-ul  precum
şi raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru  Romanițan:  ”Suntem  în  zona  Tolstoi.  Stadionul,  intrarea
secundară dacă nu mă înșel. Vă arăt un plan. E un fel de after school. Aici de
menționat că a fost foarte mare discuția cu locurile de parcare. Pe lângă cele
existente se suplimentează  cu undeva la  10 – 20 locuri de parcare. Plus pe
partea din față sunt patru locuri  care se propun în regim un minut parchezi, lași
copilul și pleci. Cam asta ar fi ideea.”
 Mircea Trifu: ”Vreau să fac unele comentarii vis a vis de proiectul acesta.
Am participat și eu la ședința comisiei de urbanism. În ceea ce privește povestea
asta cu fonduri europene nici nu mai contează  să mai respectăm vreo regulă



urbanistică  și  nu  mai  contează  nici  logica!  De  parcă  nu  am fi  în  Europa!
Discuțiile au fost atât de serioase încât aproape toți puneau anumite întrebări  la
care nu se regăseau răspunsuri  referitoare la locurile de parcare. Iar chestia cu
parcarea cu minutul aproape că a stârnit hohote de râs. Te gândești cum face!
Vine și își aruncă copilul din mașină și pleacă mai departe! Eu așa ceva nu am
mai auzit! Parcare de un minut! Și asta au confirmat și domnii arhitecți care
aveau întrebări! Singurul argument pe care l-am auzit acolo a fost: Domnule,
sunt fonduri europene! Nu mai contează! Zona respectivă marcată între terenul
2 de fotbal  și zona 1 unde momentan  sunt depozitate niște containere. Cert este
că la momentul acesta în zona respectivă nu mai există parcări. Acum nu mai ai
unde să parchezi.  Nu văd cum o să funcționeze o clădire publică fiind ca o
școală.  Și  dumneavoastră  argumentați  că  nu trebuie  locuri  de  parcare.  Toată
lumea a fost de acord  și acolo  și aici și investiția aceasta este generoasă  și că
merită făcută. Dar asta demonstrează că lucrurile se fac în altă parte și  doar
Consiliul local este folosit ca să certifice! Proiectul e deja făcut! Am înțeles că e
un  termen  foarte  scurt!  Trebuie  să  votăm neapărat  că  altfel  se  pierd  banii
europeni! Și pe repede-înainte iar nu se ține cont de spiritul cu care am gândit
lucrurile! Am înțeles de la toți colegii că se poate găsi și altă locație! Dar am
impresia că cineva dorește efectiv să distrugă locația  cu acest teren.”
 Pocol Dorin: ”Dar nu este în teren!”
 Mircea Trifu: ”Cum să nu!”
 Pocol Dorin: ”E pe marine unde e casa ai aurâtă!”
 Mircea  Trifu:  ”Și  parcările  unde  se  fac?  Peste  ceilalți  care  acum
parchează  în  curtea  stadionului?   Cei  de  la  OCPI  parchează   în  parcarea
stadionului!”
 Alexandru Romanițan: ”Privind locația. Unde să găsim o locație mai bună
decât într-un cartier de locuințe pentru persoane defavorizate? Și mai ales că
avem acolo patru clădiri de locuințe pentru persoanele defavorizate! Proiectul
pe asta se axează! Să atragă copii din familii defavorizate, să îi învețe o meserie.
Unde putem găsi o locație mai bună?”

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea   acestui  articol?  Abțineri?
Împotrivă?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 15  voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”

Art.18:  Aproba Documentatia  „AMPLASARE  DOUA BUSTURI  IN
PARCUL UNIRII – ZONA CENTRALA, ALBA IULIA, PARCUL UNIRII, B-
DUL 1 DECEMBRIE 1918, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform
planului de situatie anexat.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  Alexandru  Romanițan  care  prezintă  proiectul
precum şi raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Pocol  Dorin  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.
         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil   acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru Romanițan: ”Amplasare două busturi în Parcul Unirii în zona
centrală.  Dorim  amplasarea  pe  zona  aceasta  în  zona  monumentului  a  două
busturi.O să fie în concordanță cu cele două deja aprobate.”

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea   acestui  articol?  Abțineri?
Împotrivă?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 11  voturi pentru, un vot
împotrivă  Mircea  Trifu  și  4  abțineri  Medrea  Bogdan,  Vasile  Crișan,  Bucur
Dumitru, Bunea Ioan Iulian.”

 Art.19:  Nu  se  adopta Documentatia  „AMPLASARE  CAPSULA
TIMPULUI ”ROMANIA 2118” IN SANTUL CETATII  ALBA CAROLINA,
ALBA  IULIA,  CETATEA  ALBA  CAROLINA,  SANTUL  INTERIOR  AL
CETATII,  solicitant MUNICIPIUL  ALBA  IULIA”,  conform  planului  de
situatie anexat.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  Alexandru  Romanițan  care  prezintă  proiectul
precum şi raportul de specialitate.
 Alexandru  Romanițan:  ”Suntem în  șanțuri  în  fața  catedralei  ortodoxe.
Vreau  să  specific.  Dat  fiind  faptul  că  se  apropie  1  decembrie  și  se  dorește
inaugurarea acesteia  având o semnificație aparte și înregistrarea târzie a cererii
nu s-a introdus în comisia de urbanism. Dar cum am scris și în raport. Este un
aviz consultativ.”
 Mircea Trifu: ”Cu toate scuzele față de colegi. Nu vreau să credeți că nu
am ce face numai să vorbesc aici. Dar vis a vis de tema aceasta trebuie să îmi
spun un punct de vedere ca să vedeți și dumneavoastră la ce informații avem
acces și la ce informații nu avem acces. Eu am fost sunat de un arhitect înainte
de ședința aceasta. Mi s-a spus în felul următor. Că soclul acestui monument
este dedicat unei fetițe care a decedat în urmă cu câteva luni. Toți regretăm acest
incident.  Fetița  respectivă  este  fiica  unui  domn  Burduja   care  coordonează
protestele diasporei  și cu implicații politice de proporții la nivel național. Eu am
o  întrebare  vis  a  vis  de  acest  monument.  Ce  legătură   are  chestiunea  asta,
dumnezeu  să  o  ierte  această  fețită,  cu  cetatea  și  cu  Alba-Iulia?  Dacă  mi  se
răspunde la treaba asta.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Vă spun eu că scrie aici. In memoriam Ioana
Maria. Scrie. Că și eu am întrebat. Dar scrie. Nu trebuie să vă spună nimeni.
Unu la mână. Și doi la mână. Eu am altă întrebare. Aici descrie exact cum arată.
Dar nu scrie niciunde ce se bagă în capsula aia. Ce o fi în ea?”



 Pleșa Gabriel: ”Știți ce se bagă?”
 Alexandru Romanițan: ”Îmi pare rău dar informația asta nu o am! Ideea
asta de amplasare vine de la Liga studenților români din străinătate. Nu e strict
în memoria. Pe o mică plăcuță scrie in memoriam.”

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea   acestui  articol?  Abțineri?
Împotrivă?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 2  voturi pentru Alin Ignat,
Pleșa Gabriel și 14 abțineri  Paul Voicu, Popescu Antoniu Emil, Sandu Cornel
Stelian,  Popa Pavel,  Domuța Iulius Viorel,  Moldovan Angela,  Vasile  Crișan,
Bucur  Dumitru,  Bunea  Ioan  Iulian,  Medrea  Bogdan,  Mircea  Trifu,  Raul
Sebastian Tudorașcu, Pocol Dorin, Hașa Cătălin .”

 Art.20: Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la
art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9 si art.10 perioada de valabilitate
de 3 ani.
 Popescu Antoniu Emil: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este
pentru?”

”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 16 voturi pentru.”

 Art.20:  Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUZ de la
art.11, art.12, art.13, art.14, art.15 si art.16, perioada de valabilitate pana la
aprobarea unei alte documentatii de urbanism pe terenul reglementat.
 Popescu Antoniu Emil: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este
pentru?”

”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 16 voturi pentru.”

 Popescu Antoniu Emil: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu
articolele. Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus la  vot,  proiectul  și  articolele  au fost  votate  cu 16 voturi
pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  403/2018

 20.  Solicitarea  adresată  Consiliului  Județean  Alba  pentru  inițierea  unui
Proiect de Hotărâre de Guvern 
 Se  prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  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.
  Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 



 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Vasile  Crișan   care  prezintă  raportul  de
avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Pleșa Gabriel: ”Este o sumă din fondul de rezervă  bugetară la dispoziția
guvernului pentru suplimentarea sumelor  de care avem nevoie pentru finalizarea
lucrărilor  de  la  parc,  bani  pentru  exproprierea  pasajului.  Se  cere  suma  de
aproximativ 5 milioane de lei.”
 Medrea Bogdan: !Am o întrebare. Contractul de reabilitare a parcului se va
semna în timp util?”
 Pleșa Gabriel: ”Categoric da.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Haideți să votăm! Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  16 voturi pentru.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 404/2018

 21. Organizarea evenimentului Festival de România® 
 Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  care  prezintă  raportul  de
avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură. 
 Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  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.
  Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier   Vasile  Crișan   care  prezintă  raportul  de
avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Pleșa Gabriel: ”Sunt niște reglementări pentru că anul acesta ne așteptăm
să fie o afluență foarte mare de oameni la alba-Iulia. Ne așteptăm să fie în jur de
50 mii de oameni. Și vor fi. Nu cred că vreodată acest oraș  a avut atâția oameni
pe  metru  pătrat  la  1  decembrie.  Trebuie  niște  măsuri  speciale  inclusiv  în
organizarea evenimentului Festival de România față de ceilalți ani. În concluzie
există o reglementare și  v-aș ruga să vă uitați  la subcapitolul ”l” - tarifarea
activităților  comerciale  se  va  face  strict  pe  punctele   de  preparare  și
comercializarea  astfel.  Și  vedeți  că  se  schimbă  tarifele  pe  metru  pătrat  pe



locație.   Suprafață ocupată între 9,00-50,00 mp  = 300,00 lei/mp/zi,  suprafață
ocupată între 50,01-200,00 mp  = 250,00 lei/mp/zi, peste 200,00 mp  = 200,00
lei/mp/zi, produse artizanale: 150,00 lei/mp/zi. Le aveți scrise. Aici cred că ar fi
o discuție în ceea ce privește  tarifele. Sigur, eu am avut o poziție în comisie  în
care am zis că ar trebui să fim foarte atenți. Sigur că ne dorim un comerț eficient
și un comerț de calitate, prin aceste tarife încurajând pe cei  care pot să facă un
asemenea  comerț.  În  schimb am atras  atunci  și  m-aș  bucura  să  luăm azi  o
hotărâre   înțeleaptă,  nici  să  ne  trezim  în  situația  cealaltă  în  care  să  fie
insuficiente punctele de alimentare punctele de desfacere de produse alimentare
și se formează cozi, ambuteiaje, având în vedere că sunt foarte mulția oameni.
Și știți foarte bine că masa populară are nevoie, domnul viceprimar, parcă 46
mii de porții.”
 Paul Voicu: ”O să vedem cu sponsorii. 35 – 45 mii.”
 Pleșa Gabriel: ”De aceea vreau să luăm o hotărâre înțeleaptă.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Dumneavoastră,  domnul  viceprimar,  vă
gândiți că nu o să fie solicitați la prețurile acestea?”
 Pleșa  Gabriel:  ”O să  fie.  Sunt  deja  solicitanți.  Nu  vor  mai  fi  nici  pe
pietonala  Mihai  Viteazul  și  se  vor  întinde  pe  latura  de  nord,  sud,  în  Piața
Toboșarului și celelalte piețe. Ar fi de dorit să nu fie ambuteiaje pentru că sunt
oameni care călătoresc noaptea.”
 Sandu Cornel Stelian: ”În comisie am discutat și următoarea chestie. Și
am zis că luăm o hotărâre în consiliu. Prețul de 300 sau cât era ăla maximal  era
numai efectiv pentru locul în care se vinde. Adică, cineva care are un punct de
desfacere de 2 mp plătește 300 de lei. Și dacă punea 10 mese pentru ele nu
plătea nimic. Adică, 300 nu reflectă așa o ...  A închiriat 100 mp și plătește ... Și
atunci, pe undeva  noi ne-am gândit că ar fi logic să plătească ceva  și pe spațiul
pe care îl are. Nu aceeași sumă.”
 Paul Voicu: ”În fiecare an au plătit agenții economici la prețurile pe care
le-ați hotărât dumneavoastră pentru bucătăria internă iar unde stau oamenii 6
lei/mp. Vreau să vă solicit o modificare. Punctulș ”h” litera ”a”  relocarea celor
care au contractele în Cetate, v-aș ruga să fiți de acord  ca noi în comitetul de
organizare  să nu avem doar strict latura de vest. Să discutăm cu dânșii și să
găsim o relocare de pe Mihai Viteazul clar, dar nu neapărat să spunem că vor fi
puși în latura de vest. Pentru că trebuie să recunoaștem. Avem contracte cu vreo
9 sau 12 câți sunt acolo și cu obiecte de artizanat și cu alimentație publică și
trebuie să relocăm.  Ne gândim că avem aici un spectacol de muzică populară în
data de întâi și un  spectacol de muzică ușoară în doi. Deci, pe platou în Piața
Cetății vor fi probabil 30-40 mii de oameni în cele două zile. 1 și 2 nu avem
cum să  nu fim de acord. Șanțurile vom încerca să le folosim foarte mult la
potențialul maxim în acest an. Latura de vest să nu fie strictă pentru relocare.
Sau  alt  amplasament  pe  care  îl  vom conveni  în  comitetul  de  organizare  cu
respectivii care îl ocupă.”



 Raul Sebastian Tudorașcu: ”În proiectul actual  scrie că strict latura de
vest.”
 Paul Voicu: ”Să nu fie strict. Să se reamplaseze. Se vor reloca.”
 Mircea Trifu: ”Am o întrebare. La articolul 1, litera ”l” al treilea sau al
patrulea subalineat. Nu înțeleg eu aici ceva. Mi se pare exagerat prețul. Instalații
de jocuri și jucării, carusel 200 lei/mp/zi. Sunt anumite obiective din astea care
au mai mult de 100 mp ca să poată funcționa. Ori 200 de lei.  Mi se pare o
sumă ... Nu știu la ce să mă raportez.”
 Paul Voicu: În fiecare an am avut un singur loc de joacă  pentru mașinuțe,
trenulețe  care le amplasăm pe latura de sud.”
 Mircea Trifu: ”Ar costa 20 mii lei/zi la 100m.”
 Paul Voicu: ”De asta spuneam. Cam un loc de genul acesta  la aceste
serbări. Dacă doriți,  propuneți alte sume.”
 Inurean Ioan: ”La sumele astea aprobate ar trebui să renunțe. E ok.”
 Mircea Trifu: ”Ar trebui un pic mai detaliat. Unul care are 100 dă 200 mii
lei/zi.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”E obligat să aibă 100.”
 Mircea Trifu: ”Să găsim o altă cifră acolo.”
 Pleșa Gabriel: ”Să facem o propunere! Să nu pierdem timpul!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Care e suprafața la unu din ăsta?”
 Inurean Ioan: ”Cam 300 mp ocupă un joc din ăsta.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Și vine unu singur?”
 Inurean Ioan: ”Cel cu mașinuțe.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Ăla nu mai vine.”
 Mircea Trifu:  ”Să punem nu mai  mult  de 5000 de lei.  Cine depășește
suprafața, plătește 5000 de lei.”
 Pocol Dorin: ”Peste suprafețe mai mari de 10 metri să fie 2000 lei.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Până acum cât era?”
 Inurean Ioan: ”10 lei/mp. Când nu sunt evenimente 6 lei/mp.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Hai să luăm 12!”
 Pocol Dorin: ”Eu zic că 10 ajunge la suprafețele alea.”
 Inurean Ioan: ”Prețul acesta mare funcționează la activitatea de comerț.”
 Pleșa Gabriel: ”Aș propune așa: 9 la 50 mp -250, 50 – 200mp = 200,
peste 200 mp = 150 și produse artizanale 100. Iar la jocuri  și jucării eu aș duce
cu 10% din prețul propus. 200 lei/mp/zi având în vedere suprafețele.”
 Pocol Dorin: ”E cam mult la jocuri și jucării!”
 Pleșa Gabriel: ”6000 lei/zi. Fiți siguri că toată lumea va vinde.”
 Pocol Dorin: ”E mult!”
 Mircea Trifu: ”Treaba ar trebui amânată pentru că e periculos.”
 Pleșa Gabriel: ”Avem cererile. Ce le spunem?”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Nu vă supărați! E 1 decembrie! Centenar 100
de ani! Ăia vin cu boxul și cu trei mașinute! Nu știu dacă e chiar cea mai vitală
treabă în Cetate! Adică, să schimbăm totul pentru ei ca să fie bine?”



 Paul Voicu: ”Dacă îmi permiteți! Noi cei din executiv am analizat atent
tot ce s-a întâmplat anul trecut și ce avem anul acesta. Din cauza presiunii foarte
mari  de solicitări  ale  agenților  economici   cu privire  la toate domeniile.  Nu
trebuie să facem din sărbătoarea de centenar un bazar, un bâlci. Și atunci  ați
avut  acolo  un  punct   ”h”  sau  nu  mai  știu  care,  o  comisie  formată  din  2
viceprimari sau domnul Primar, domeniul public, Poliția locală, colegii  de la
evenimente în care am propus să discutăm fiecare agent economic cu ce vine, cu
ce desface, ce suprafețe, despre ce e vorba. Și atunci, de asta am mers cu aceste
prețuri. Fiți convinși că avem agenți economic care vor veni. Eu vă propun să
rămână prețurile pe care le-am propus noi din executiv. Dar dacă dumneavoastră
propuneți altceva, dumneavoastră hotărâți. În acest care organizăm vom discuta
tot. Și acesta este un aspect doar. Față de presiunea mare a agenților economici,
imensă, trebuie să avem un argument prin care să îi triem. Ori dacă sunt 2-3
solicitări în sensul acesta, pentru punctul respectiv cu 200 lei/mp/zi nu vor vrea
să vină să dea banii. Și atunci avem loc suficient  în spațiul restrâns din șanțuri
să punem agenții economici.”

Părăsește sala de ședință domnul consilier Medrea Bogdan.

 Mircea  Trifu:  ”Eliminându-i  pe  cei  mari.  Pentru  3  mp  ceilalți  își
calculează   și domnule vin cu taraba!”
 Paul Voicu: ”Nu ați citit tot proiectul! Este minim 3mp!”
 Pocol Dorin: ”Am o întrebare pentru domnul viceprimar.”
 Alin Ignat: ”De centenar chiar ne dorim să vedem așa ceva? Chiar vor
veni copii din regat și Moldova să se dea pe mașinuțe?”
 Mircea Trifu: ”Mă gândesc că nu vin. Vin să vadă busturile alea!”
 Pocol Dorin: ”Vreau să în întreb pe domnul Paul Voicu. Din multitudinea
de discuții și cereri, există vreuna pentru mașinuțe?”
 Paul Voicu: ”Există.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Haideți  să  votăm  proiectul  așa  cum  e.  Avem  timpul
necesar.  Dacă  vedem  că  sunt  puțini  agenți  economici  nu  avem  decât  să
modificăm prețul.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot proiectul în forma prezentată. Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 14 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”

 S-a adoptat Hotărârea 405/2018

 22. Modificarea Hotărârii nr. 368/2005 a Consiliului local privind stabilirea
sancţiunilor  pentru  faptele  care  constituie  contravenţii  în  domeniul  bunei
gospodăriri a municipiului Alba Iulia
 Se dă cuvântul domnului Bereș Vasile care prezintă proiectul de hotărâre



precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  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." 
 Bereș Vasile: ”Modificarea și completarea HCL 368/2005. Concret, este
vorba de art. 2 litera ”c” - respectarea normelor de conviețuire socială.  Și în
HCL  365/2005  erau  restricții  în  ceea  ce  privește  creșterea  animalelor   și
păsărilor  în  două zone ale orașului.  În  zona A și  B.  Proiectul  și  propunerea
noastră  este  extinderea  restricțiilor  la  municipiul  Alba-Iulia  cu  excepția
animalelor  de  companie  și  păsărilor  exotice   și  a  porumbeilor  înscriși  în
asociațiile de profil precum și excepția pe care o propunem să o facă cartierele
Oarda, Partoș, Micești, Pâclișa și Bărăbanț.”
 Vasile Crișan: ”În două cuvinte. Exact la acest lucru vroiam  să mă refer.
Creșterea animalelor și  a păsărilor cu excepția animalelor de companie. Așa.
Acest proiect a fost acum vreo două luni de zile, dacă bine îmi aduc aminte. Și
atunci a fost retras. Bun. Noi, dacă este HVL 368/2005, cred că era foarte bine
să avem și  hotărârea să vedem exact  ce se prevedea acolo și  ce modificăm.
Adică, îi mai lăsăm să crească animale?”

 Revine în sala de şedinţă domnul consilier Medrea Bogdan.

 Cătălin Hașa: ”E pe site!”
 Vasile  Bereș:  ”HCL 368/2005  era  vorba  de  restricții  privind  creșterea
păsărilor, a animalelor domestice în zona A și B din municipiul Alba-Iulia. Se
referea la zona centrală.”
 Vasile Crișan: ”Și acum?”
 Vasile  bereș:  ”Acum  propunem  extinderea  restricțiilor  la  nivelul
orașului.”
 Pocol Dorin: ”Mi se pare normal și mie!”
 Mircea Trifu: ”Și în urmă cu două luni de zile sau chiar trei când deja era
în dezbatere publică proiectul care a fost inițiat de domnul Primar. Așa. Am fost
contactat de mai multe persoane, în special din zona centru și din zona Schit. Ca
urmare a acestui  fapt,  sute de oameni, vred că peste 500 – 600, eu vă spun
sincer că am evitat să mă implic în proiectul acesta pentru că nici nu cunoșteam
foarte multe detalii despre crescătorii nici de păsări, nici de animale în Alba-
Iulia. Și așa am ajuns să cunosc de fapt o parte a lucrurilor, în special a celor din
centrul orașului în ceea ce privește păsările. În proporție de 99% toți oamenii pe
care  i-am  întâlnit,  chiar  sută  la  sută  s-au  pronunțat  împotriva  creșterii
animalelor  în  municipiul  Alba-Iulia.  Știți  foarte  bine  că  logica  discuțiilor  a
plecat de la celebrii porci  filmați de toate televiziunile și presa care a prezentat
imagini. Se plimbau prin oraș. Mi se pare și logic să votăm pentru interzicerea



creșterii  animalelor  de  orice fel   în  oraș.  Însă,  în  ceea  ce privește  creșterea
păsărilor, ținând cont de faptul că sunt mii de crescători, crescători de păsări,
găini, rațe și nu mai știu eu ce păsări într-un număr destul de restrâns, cred că nu
e momentul să votăm treaba aceasta. De aceea aș sugera acest amendament ca
să fie scos de la articolul 2 creșterea animalelor. Cuvântul ”și păsărilor”. Deci,
cuvintele astea două.”
 Vasile Bereș: ”dați-mi voie. Proiectul a fost supus dezbaterii publice în
perioada  4  mai  –  4  iunie.  Nu  am avut  nici  o  propunere,  nici  o  reclamație.
Referitor la numărul de păsări și de animale  existențe în oraș, nici o instituție
specializată a statului nu are vreo evidență  a acestor animale și păsări  deoarece
nu  se  declară.   Nu  se  dorește  constituirea  ca   exploatații  profesionale   sau
profesionale de tip A  a acelei gospodării de mărime medie sau mică. La ultimul
tratament în masă, la ultima vaccinare  făcută de către Dispensarul Veterinar din
Alba-Iulia a avut acces și  au vaccinat un număr de 900 de păsări.  Pe partea
cealaltă, disconfortul  și reclamațiile primite atât de către Direcția Poliția Locală
cât și de către alte servicii din Primărie sunt foarte numeroase  și privesc în
general abandonul acestor animale pe spațiul public și  alte neplăceri cauzate
vecinilor.”
 Mircea Trifu: ”Eu vă propun să discutăm despre 70 mii de locuitori.”
 Popescu Antoniu Emil:  ”Totuși subiectul acesta, deși nu am nici găini,
nici  porumbei,  eu  aș  vrea  să  discut  problema  juridic.  Din  punctul  meu  de
vedere,  o  astfel  de  hotărâre   ar  crea  o  dublă  stare  de  discriminare  prin
excluderea locuințelor componente Bărăbanț, Micești, Oarda, Pâclișa și Partoș.
În definitiv discutăm de municipiul Alba-Iulia. Fie că ne place, fie că nu ne
place  aceste localități, sunt localități componente ale municipiului Alba-Iulia.
Deci, dublă discriminare în acest context. Deci,  care este în Bărăbanț de ce el ar
trebui să suporte olfactiv și auditiv găinile și rațele și cocoșii vecinului iar unul
care stă  în Alba-Iulia noi să îi dăm posibilitatea printr-o astfel de hotărâre  să
stea liniștit. Deci, din acest punct de vedere, exclusiv din punct de vedere juridic
eu văd că este  o formă de discriminare.  Şi  noi  ar  trebui să  avem în vedere
chestiunea asta. S-ar putea găsi o variantă. Există ordinul 119 din 2014, ordinul
Ministerului Sănătăţii şi nu avem decât să punem în aplicare acest ordin.”
 Vasile  Bereş:  „Dacă  îmi  permiteţi.  Am  ţinut  cont  şi  de  prevederile
ordinului 119/2014 a Ministerului Sănătăţii. Dar dacă citiţi la articolul 15 unde
sunt  specificări  clare privind creşterea animalelor  şi  a  păsărilor,  ultima frază
scrie că toţi aceşti crescători au obligaţia asigurării condiţiilor de biosecuritate.”
 Popescu Antoniu Emil: „Exact asta am vrut să scot în evidenţă.”
 Vasile  Bereş:  „Respectarea  acestor  condiţii  de  biosecuritate  implică
autorizarea de specialitate a acestor gospodării.”
 Popescu Antoniu Emil: „Este un punct de vedere pe care îl susţin.”
 Mircea  Trifu:  „Din  punctul  acesta  de  vedere,  aşa  cum  spuneţi  legea
precizează foarte clar. Şi oamenii care sunt nemulţumiţi de o anumită situaţie
care deranjează au pârghiile necesare să se adreseze justiţiei. Noi ce vrem să



facem acum şi vă spun opinia mea dintr-un singur considerent. Vrem ca Poliţia
locală să poată încasa foarte simplu nişte bani de la nişte amenzi pe care noi le
votăm azi. Ori dacă acesta este scopul ca de mâine sau de când intră  în vigoare
să apară tot soiul de răzbunări din astea personale între vecini! Că sunt nişte
tensiuni într-adevăr  şi totul pleacă de la diferite reclamaţii! Ba că pe unii care s-
au mutat din nu ştiu ce sat în Alba-Iulia  dintr-o dată şi-au dat seama că sunt
orăşeni  şi  îi  deranjează  cântatul  cocoşilor,  cântatul  găinilor!  Şi  atunci,  unde
ajungem  cu  asta?  O  să  transformăm  tot  oraşul  într-un  sistem  din  ăsta  de
amendare de către poliţie! Poliţienesc! Dar probabil contra cetăţenilor! Domnul
Voicu spunea  de cele 200 – 300 de semnături! Noi nu am făcut un referendum!
Eu v-am prezentat aici impactul pe care ideea acestei hotărâri de acum două luni
l-a avut asupra albaiulienilor, nu asupra 300 de oameni care l-au semnat! Poate
ar fi trebuit studiată un pic problema aceasta! Dacă tot vorbiţi de discriminare,
oamenii din centrul oraşului, cei de pe Iaşilor, Mărăşeşti, Oituz stau la casă!”
 Haşa Cătălin: „Au vacă, au porci!”
 Mircea Trifu: „Au! Nu vaci şi porci! Că este normal să fie interzis! Dar au
păsări! De ce? Ca să poată oferi pe masă copilului un ou de calitate, bilogic!”
 Pocol Dorin: „Dar du-te pe Mărăşeşti să vezi că vine ciurda acasă seara!
Nu glumesc!”
 Popescu Antoniu Emil: „Mulţumesc! Să trecem la vot!”
 Mircea Trifu: „Cu amendament!”
 Popescu Antoniu Emil: „Amendamentul Fiind?”
 Mircea Trifu: „Să scoatem  de acolo povestea cu păsările. Da? Sau să se
completeze acolo.”
 Dan Ilcu: „Vroiam cu respectarea ordinului nr. 119/2014 modificat anul
acesta. Aveţi modificările. Vi le-am dat! Totuşi, suntem în oraş!”
 Popescu  Antoniu  Emil:  „Supun  la  vot  proiectul  cu  amendamentul
domnului consilier Trifu. Cine este pentru?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 2 voturi pentru Mircea Trifu,
Medrea  Bogdan,   2  abțineri  Vasile  Crișan,  Bucur  Dumitru  și  12  voturi
împotrivă.” 
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la  vot,  acesta  a  fost  votat  cu  11  voturi  pentru,  un  vot
împotrivă Popescu Antoniu Emil şi  4 abţineri Vasile Crişan, Bucur Dumitru,
Medrea Bogdan, Mircea Trifu.”
 Pocol Dorin: „Ce s-a întâmplat cu proiectul acesta, domnul secretar?”
 Marcel Jeler: „A trecut.”

 S-a adoptat Hotărârea  406/2018

 23.  Modificarea  art.5  din  Contractul  nr.  95547/2018  privind  delegarea



gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Alba
Iulia

Se dă cuvântul domnului Mircea Petric care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  care  prezintă  raportul  de
avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură. 
 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Mircea Petrică: ”Favorabil în comisie. Dacă aveți întrebări?”
 Marcel Jeler: ”Două treimi.”

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar  supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea  acestu  proiect?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru și o abținere
Vasile Crișan.”

 S-a adoptat Hotărârea  407/2018

24.  Încheierea  unui  act  adițional  la  contractul  nr.  69525/2013  privind
delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszăpezire
și combatere polei în municipiul Alba Iulia 
 Se dă cuvântul domnului Mircea Petric care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  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."
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  408/2018

 25. Aprobarea taxelor de utilizare temporară a locurilor publice în perioada 6
decembrie  2018-1  februarie  2019  pentru  amplasarea  PARCULUI
SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ în municipiul Alba Iulia
 Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  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 târgul de Crăciun.”
 Popescu Marius Ciprian:  ”Discuții  dacă mai  sunt  la  acest  proiect?  Nu
sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  409/2018

 26.  Aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de  închiriere
nr.64.600/2013  încheiat  între  Consiliul  Local  al  municipiului  Alba  Iulia  şi
Mărginean Daniel Florin
 Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  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."
 Vasile Crișan: ”Aprobă prelungirea termenului contractului de închiriere.
Și puțin mai jos. Prezentei adrese anexăm copie după contractul de închiriere nr.
64600/23.  08.  2013.  Și  după  procesul  verbal  de  predare-primire  nr.,  actul
adițional  nr.  4Al  contractului  în  care  se  prevede  prelungirea  valabilității
contractului până în 30. 09. 2018. Deci, contractul e expirat și se poate prelungi.
E expirat.”
 Inurean Ioan: ”Dacă nu l-am denunțat nu este expirat.”
 Hașa Cătălin: ”Se prelungește pe câte o lună tacit!”
 Popescu Antoniu Emil:  ”Din punctul  meu de vedere.  Este  prevăzut  în
caietul de sarcini posibilitatea de prelungire?”
 Inurean Ioan: ”Da. A fost în caietul de sarcini posibilitatea de prelungire.”
 Popescu  Antoniu  Emil:  ”Și  în  condițiile  astea,  dacă  contractul  este
expirat, nu este situația identică cu căruțele?”
 Marcel Jeler: ”Două treimi.” 
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 11 voturi pentru și 5 abțineri
Moldovan  Angela,  Medrea  Bogdan,  Bucur  Dumitru,  Vasile  Crișan,  Mircea
Trifu.”

Marcel Jeler: ”Nu a trecut. Suntem 16.”

 S-a adoptat Hotărârea  410/2018

 27.  Aprobarea Regulamentului de funcționare și  a tarifului de intrare în



PATINOARUL din Parcul sărbătorilor de iarnă din municipiul Alba Iulia
 Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan  care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  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."
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  411/2018

28.  Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în
Alba Iulia, str.Iașilor, nr.81
 Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  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: ”Suprafața de 364 mp în curtea omului. Este și o clădire în
curtea omului. Prețul de pornire este 14600 euro cu TVA inclus.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”

 S-a adoptat Hotărârea  412/2018

  29. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în
Alba Iulia, str. Traian, nr. 16
 Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan  care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  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: ”Vânzare pe strada Traian. Este o suprafață mică de teren.
Cred că este ultima din această speță.E vorba de 1930 euro cu TVA.”



 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  413/2018

Părăsește sala de ședință domnul consilier Vasile Crișan.

 38. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe  în municipiul Alba
Iulia.
 Se dă cuvântul domnului Inurean Ioan care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  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: ”Repartizarea unei locuințe în municipiul Alba-Iulia. Este
vorba de un caz special. Persoană cu handicap grav aflată în întreținerea mamei.
Avem disponibilă o garsonieră. O repartizăm pentru o perioadă de un an.”
 Marcel Jeșer: ”Două treimi.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  414/2018

 30,  Însușirea  documentației  de  apartamentare  –  construcție  a  imobilului
situat în Alba Iulia, strada Vasile Goldiș, nr. 19, bl.30
 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  care  prezintă  raportul  de
avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură. 
 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Pavel Nicolae: ”E vorba de apartamentare.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  415/2018



  31.  Atribuirea  în  proprietatea  solicitanților,  proprietari  ai  apartamentelor
terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții 
 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier  Pleşa Gabriel  care  prezintă  raportul  de
avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură. 
 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Marcel Jeler: ”Două treimi.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  416/2018

32.  Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum)
situat în Alba Iulia, strada Luminilor
 Se dă  cuvântul  domnului  Pavel  Nicolae   care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.
  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel 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: ”Donație.”

Marcel Jeler: ”Două treimi.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  417/2018

 33.  Însușirea  raportului  de  expertiză  tehnică  extrajudiciară  efectuată  în
Dosar nr. 1658/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae  care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
  Se dă cuvântul d-lui consilier Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare
din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

 Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Marcel Jeler: ”Două treimi.”



 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  418/2018

 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 386/24. 11. 2017 a
Consiliului local al municipiului Alba-Iulia la proiectul ”Alba Iulia 360” - finanțat
prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.
 Se dă cuvântul  doamnei  Crina  Dumitrescu  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Mircea Trifu care prezintă raportul de avizare
din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi
disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Crina Dumitrescu: ”Modificarea organigramei proiectului Alba-Iulia 360 cu
adăugarea unui post de expert topograf.” 
 Marcel Jeler: ”Majoritate.”

Popescu  Antoniu  Emil:  „Supun  la  vot! Cine  este  pentru  aprobare?
Abţineri? Împotrivă?”

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

 S-a adoptat Hotărârea  419/2018

Revina în sala de ședință domnul consilier Vasile Crișan.

 36. Proiect de hotărâre privind  acțiunea ecologică de repopulare a Râului
Mureș cu crap.
 Se dă cuvântul domnului Pleșa Gabriel  care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.
 Pleșa  Gabriel:  ”Proiectul  a  primit  aviz  favorabil  în  comisia  pentru
administrarea domeniului public și privat, agricultură. Aceeași solicitare ca și anul
trecut de la AJPVPS. Au repopulat cu cegă  dacă nu mă înșel. Eu zic că rezultatele
sunt remarcabile. De data asta au făcut cerere  pentru achiziționarea unei tone de
crap. Suma ne depășește posibilitatea la ora asta. Într-o discuție cu domnul Primar
am zis  500  de  kilograme.  Undeva  la  6750  lei.  Sunt  cinci  inițiatori.  Câte  un
consilier de la fiecare echipă plus independentul.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,
așadar supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 15 voturi pentru.”



 S-a adoptat Hotărârea  420/2018

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Alba-Iulia
în  cadrul  proiectului  ECO8us  și  asigurarea  surselor  financiare  necesare
implementării acestuia în situația în care va fi selectat în vederea finanțării de către
Administrația Fondului de Mediu.
 Se  prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.

Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Popescu Antoniu Emil: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru.”
 
 S-a adoptat Hotărârea nr. 421/2018 

          II. Diverse
 1. Paul Voicu:  ”Avem o adresă cu nr.  102117/22. 10. 2018  din partea
Biroului sportiv  care solicită anumite culoare pentru pregătire. Aveți și un punct de
vedere al directorului de la bazin. Vă rog să vă exprimați.”

 2. Marcel Jeler: ”Avem și un raport de deplasare al domnului Primar în
Italia.”

III  Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia
pentru luna octombrie 2018.

Marcel Jeler: „Propun ca data şedinţei  Consiliului local al municipiului
Alba Iulia pentru luna noiembrie  2018 să fie 27 noiembrie 2018.”

Popescu  Antoniu  Emil:  „Supun  la  vot  această  propunere.  Cine  este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, propunerea a fost votată cu 16 voturi pentru.”

 Popescu Antoniu Emil: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar
ședința de astăzi închisă.”

Alba Iulia, 30 octombrie  2018

 
           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       SECRETAR
                        Consilier                                             Marcel Jeler
                    Popescu Antoniu Emil  




