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Încheiat azi 3 octombrie 2018, în cadrul  şedinţei   extraordinară publică    a
Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  2143/2018   a  Primarului
municipiului   Alba-Iulia,  care  a  fost  afișată  la  panoul  de  afișaj  al  Primăriei
municipiului Alba-Iulia, întocmindu-se procesul verbal de afișare  nr. 94202/28. 09.
2018.
 Lucrările şedinţei extraordinară a Consiliului Local sunt publice.
 Marcel  Jeler:  ”La  ședință  sunt  prezenți  un  număr  de  15 consilieri.  Lipsesc
domnii consilieri Bunea Ioan Iulian, Medrea Bogdan, Lupea Gabriel, Mircea Trifu,
Jidveian Ovidiu Viorel, Paul Voicu. Domnul consilier Paul Voicu a anunțat că nu va
participa la ședință.  Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.  Suntem statutari.
Suntem 15. Dacă sunteți de acord putem începe. Dau cuvântul domnului președinte
ales Popescu Antoniu Emil.”

Popescu Antoniu Emil: „Începem ședința extraordinară a consiliului local din
data  de  3  octombrie  2018.  Domnilor  consilieri,  doresc  să  precizez  faptul  că,  la
lucrările şedinţei noastre  participă: doamna Andreea Man – șef Serviciu     resurse
umane  –  administrativ,  doamna  Delia  Cristescu  –  Director  executiv  Direcția  de
Asistență Socială,  doamna Maria Seeman  - manager public – Compartiment relații
internaționale, relații cu mediul de afaceri și societatea civilă, doamna Petcu Mihaela
– consilier Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios  precum şi presa.
 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  15  voturi pentru."
 Vasile Crișan: ”O secundă dacă îmi permiteți!”
 Popescu Antoniu Emil: ”Da! Vă rog!”
 Vasile Crișan: ”Deci, suntem la ședință extraordinară. Părerea mea, înafară de
punctul  1,  nu  le  văd  atât  de  urgente  încât  să  fie  trecute  în  cadrul  ședinței
extraordinare.”
 Pleșa Gabriel: ”O să vă explicăm la fiecare punct.”
 Vasile Crișan: ”Drept dovadă eu o să particip la punctul 1 iar la restul nu o să
particip  la ședință.”
 Popescu Antoniu  Emil:  ”Este  opinia  dumneavoastră.  De exemplu,  proiectul
nr. 3 este extrem de important. Însă, mă rog! Este opinia dumneavoastră!”

Pleșa Gabriel: "Pe ordinea de zi avem  4  proiecte  de hotărâre. Suplimentar a
fost  introdus  un  proiect  de  hotărâre,  și  anume: 5.  Aprobarea  închirierii  spațiului



necesar funcționării Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al
municipiului Alba-Iulia.

Propun  aprobarea  ordinii  de  zi  cu  modificarea  anterior  arătată. Cine  este
pentru?”

”Fiind supusă la vot, propunerea  a fost votată cu 14 voturi pentru și o abținere
Vasile Crișan.”

 Pleșa Gabriel:  ”Și acum, vă prezint următoarea

  ORDINE DE ZI:

 I. Proiecte de hotărâri privind: 
1.  Decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului Pasaj

subteran B-dul 1 Decembrie 1918 situat în municipiul Alba Iulia, la intersecția B-dul
Transilvaniei  cu  B-dul  1  Decembrie  1918  situat  pe  amplasamentul  obiectivului
”Realizarea ansamblului Memorial al Marii Uniri Alba Iulia 1918-2018
  Iniţiator

  Primar          
      Mircea Hava

 2.  Modificarea  organigramei  și  a  statului  de  funcții  ale  aparatului  de
specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și Serviciului public ”Administrarea
patrimoniului local”, urmare reorganizării

 Iniţiator
  Primar 

         Mircea Hava
 3.  Aprobarea crietriilor  pentru stabilirea ordinii  de prioritate în  soluționarea
cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în
municipiul Alba Iulia 
 Iniţiator

  Primar 
         Mircea Hava

 4.  Îndreptarea  erorii  materiale,  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.
281/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

  Iniţiator
  Primar 

                Mircea Hava
 5. Aprobarea închirierii spațiului necesar funcționării Direcției de Asistență
Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia.
 Iniţiator

  Primar 
                Mircea Hava

1.  Decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului  Pasaj



subteran B-dul 1 Decembrie 1918 situat în municipiul Alba Iulia, la intersecția B-dul
Transilvaniei  cu  B-dul  1  Decembrie  1918  situat  pe  amplasamentul  obiectivului
”Realizarea ansamblului Memorial al Marii Uniri Alba Iulia 1918-2018
 Se  prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
   Pleșa  Gabriel:  ”Nu  este  nimeni  de  la  investiții.  Dar  știți  că  noi  am  votat
exproprierea. Știți foarte bine că e nevoie de acest proiect și cred că nici nu mai e cazul
să mai discutăm aici. Pasajul se va refuncționaliza acum cu lucrările  care au loc la parc.
Dacă dă dumnezeu, până la 1 decembrie va fi funcțional și va fi gata. Referitor, dacă
probabil vă interesează subiectul acesta, referitor la proprietarul pe care îl expropriem,
da! Așa este! Suma făcută de evaluatorul nostru nu îi convine. Și probabil că suma, nu
probabil, sigur suma o va hotărî instanța într-un proces ulterior. Iar noi, ca să mergem
înainte, am constituit acea comisie de expropriere, banii vor fi depuși în cont  și când
instanța va hotărî suma vom vedea ce sumă va fi atunci.”
 Popescu Marius Ciprian:  ”Și suma care va fi  ridicată  este  cea care  a  fost  în
proiectul  inițial de 500 sau cât era?”
 Pleșa Gabriel: ”Probabil era 137 mii al evaluatorului nostru. Atât cât i-am oferit.
Iar dânsul a făcut o hârtie. Cred că era în dosarul trecut, cu 500 și ceva de mii de euro,
făcută de un avocat. Dar repet. Suma o va hotărî instanța.”
 Popescu Antoniu Emil: ”În acest moment nu se mai discută nici o sumă, nimic
altceva! Se discută proiectul care vizează decizia de expropriere. Hotărârea pe care o
vom vota  azi va reprezenta decizia de expropriere.”
 Vasile Crișan: Sunt foarte de acord că discutăm de această decizie de expropriere!
Sunt de acord cu ea! Dar trebuie să ținem cont de un lucru. Se pune problema că trebuie
plătiți niște bani! De acord să se plătească dar cu condiția ca acești bani să fie de la cei
care sunt de vină. Fiindcă acel pasaj a fost proprietate publică, a  fost funcțional, a fost
tot ce doriți. Că s-a vândut, că cineva l-a votat, că nu știu ce s-a întâmplat!  Cine este de
vină, de la ei să recupereze suma de bani și atunci nu e nici o problemă!”
 Pleșa Gabriel: ”Ar trebui o decizie în instanță. Sau ce sugerați? Să ne constituim
noi parte civilă? Împotriva cui? Vă dați seama că nu putem noi să discutăm măcar
situația asta! Dacă cineva este considerat vinovat, va trebui o decizie în instanță. Dar nu
văd cine cu cine! Noi nu eram nici consilieri locali!”
 Vasile Crișan: ”Cine a fost când s-a votat!”
 Pleșa Gabriel: ”Lucrurile sunt din 1993.”
 Vasile Crișan: ”Și dacă erau din 1950, cred că trebuie!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Pistol e de vină că el a fost atunci! Este singurul care știe
despre ce e vorba!”
 Vasile Crișan: ”De aceea am venit la ședință! De aceea particip și sunt pentru. Dar
am spus. Nu sunt de acord ca să luăm din banii publici să îi punem în cont ca să-i putem
da.”
 Popescu Antoniu Emil:  ”Dacă aveți întrebări? 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 nr. 376/2018



 2.  Modificarea  organigramei  și  a  statului  de  funcții  ale  aparatului  de
specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și Serviciului public ”Administrarea
patrimoniului local”, urmare reorganizării
 Se dă cuvântul d-nei Andreea Man  care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.

Vasile Crișan: ”Nu particip la vot la proiectele nr. 2, 3  și 4.”
 Pleșa Gabriel: ”Stați puțin. Înainte să anunțați lucrul acesta să vedem despre ce e
vorba! Că vă explicăm la fiecare! Sigur, e decizia dumneavoastră!”
   Andreea  Man:  ”Pot  să  vă  fac  câteva  precizări  referitoare  la  modificarea
organigramei și a statului de funcții. Adică, s-au desființat 19 posturi, după cum ați văzut
și în expunerea de motive.  Două s-au transformat la cerințele colegilor noștri iar 17 au
rămas desființate, astfel ne și încadrăm în numărul total de posturi. Iar la partea de aparat
de specialitate am avut mutări definitive a patru persoane de la Direcția Poliția locală.
Noi am intrat în ședință de consiliu pentru că avizul de la ANFP a venit după ședința
ordinară de luna trecută. De asta am intrat în ședința de azi.”
 Popescu Marius Ciprian: ”Vreau să fac o paranteză  la cele spuse de doamna. Din
ce văd aici în anexa pusă și avizul venit de la Ministerul Dezvoltării are un număr de
înregistrare  la Primăria Alba-Iulia în 27 septembrie. Ședința a avut loc în 28.”
 Andreea Man: ”Da! Dar nu am avut timpul necesar să pregătim lista suplimentară
cu toate modificările.

Popescu Antoniu Emil: ”Discuții dacă mai sunt? Nu sunt, așadar supun la vot.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 14 voturi pentru.”

Popescu  Antoniu  Emil:  ”Domnul  Crișan!  Pentru  procesul  verbal.
Dumneavoastră nu participați la vot?”
 Vasile Crișan: ”Nu.”
 Popescu Antoniu Emil: ”În regulă.”
 Pocol Dorin: ”Înseamnă că domnul Crișan nu e aici!”
 Vasile  Crișan:  ”Eu  am vrut  să  plec  dar  domnul  Pleșa  a  zis  să  rămân!  Mă
retrag!”

Pleșa Gabriel: ”Stați domnule aici!”
S-a adoptat Hotărârea nr. 377/2018

 3.  Aprobarea crietriilor  pentru stabilirea ordinii  de prioritate  în soluționarea
cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în
municipiul Alba Iulia 
 Se  prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
   Marcel Jeler: ”Punctul 3 cu două treimi se votează.”
 Pocol Dorin: ”Nici ăsta nu e important!”

Mihaela Petcu: ”Colega e în concediu.”
 Popescu Antoniu Emil: ”Ați primit materialele cu suficient timp înainte. Cred
că le-ați  studiat.  Discuții  dacă mai sunt?  Nu sunt,  așadar supun la vot.  Cine este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”



 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 14 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 378/2018

 4.  Îndreptarea  erorii  materiale,  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.
281/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
 Se dă cuvântul d-lui Maria Seeman  care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
  Maria  Seeman:  ”Prin  Hotărârea  nr.  281  a  fost  aprobată achiziția  publică
ocazională de mijloace de transport public electrice și a stațiilor de încărcare aferente.
Noi vom depune o cerere de finanțare în parteneriat  cu MDRAP care este partener
pentru accesarea  unor  fonduri  nerambursabile  pe   Prioritatea  de  Investitii  4e.  Și  în
procesul   de derulare a achiziției  publice au intervenit  niște probleme la partea de
eligibilitate administrativă, unde și-au dat seama cei de la minister că trebuie aprobată și
anexa cu indicatorii care inițial în cadrul proiectului a fost prezentată în raportul de
specialitate. Dar acum ei și-o doresc ca o anexă distinctă. Ca urmare, o nouă anexă
modificând art. 4 din hotărârea inițială. Iar eroarea materială de la art. 1 se referă la
faptul că au fost inversate sumele privind prețul stațiilor de încărcare electrică. E foarte
important  să  aprobăm  acum.  Și  ne  aflăm  printre  primele  orașe  din  cele  25  care
participă.”
 Marcel Jeler: ”Se votează cu majoritate.”

Popescu  Antoniu  Emil:  ”Discuții?  Nu sunt,  așadar  supun  la  vot.  Cine  este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 14 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 379/2018

 5.  Aprobarea  închirierii  spațiului  necesar  funcționării  Direcției  de  Asistență
Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia.
 Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu  care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
   Raul Sebastian Tudorașcu: ”Nici proiectul acesta nu e urgent că pot să iasă cu
birourile în stradă!”
 Marcel Jeler: ”Tot majoritate.”
 Delia Cristescu:  ”Încerc să vă spun cât  de importantă este pentru noi această
ședință. Pentru că noi acum funcționăm aici la parterul blocului de pe Șipotului. Noi ne
focusăm pe mutare  pentru că trebuia să ne ducem la Flips. Acolo au întârziat niște
materiale să ajungă. Și recunoaștem că nici noi, nici proprietarul  nu ne-am dat seama că
la finalul lui septembrie a expirat contractul. S-a emis factura  și când am dus-o la plată,
atunci am realizat  că suntem în întârziere cu două zile. Adevărat că acest proiect putea fi
în  septembrie.  Dar  v-am spus  cum s-au  derulat  lucrurile.  Îmi  asum.  Am vorbit  cu
proprietarul  pentru  două zile   dacă  acum putem vota  maxim două luni   putem să



rămânem, să funcționăm în spațiu. Dacă nu, ne luăm calculatoarele în spate și ne ducem
nu știu unde că acolo încă nu se poate.”

Popescu  Antoniu  Emil:  ”Discuții?  Nu sunt,  așadar  supun  la  vot.  Cine  este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 14 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 380/2018

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

Alba Iulia, 3 octombrie 2018
 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      SECRETAR
                       Consilier                                             Marcel Jeler
                Popescu Antoniu Emil


