ROMÂNIA
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MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 4 martie 2019, în cadrul şedinţei extraordinară publică a
Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 357/2019 a Primarului
municipiului Alba-Iulia, întocmindu-se procesul verbal de afişare nr. 20553/28.
02. 2019.”
Lucrările şedinţei extraordinară a Consiliului Local sunt publice.”
Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 15 consilieri. Lipsesc
domnii consilieri Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian, Mircea Trifu, Moldovan
Angela, Bumbu Nicolae. Domnul consilier Pocol Dorin intră în sala de ședință în
timpul discutării proiectului nr. 1 al ordinii de zi. Aşadar, şedinţa noastră este legal
constituită.
Dau cuvântul domnului preşedinte ales Domuța Iulius Viorel.”
Domuța Iulius Viorel: „Sărut mâna, bună ziua.
Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei
noastre participă: dl. Mircea Petric – inspector Serviciul administrarea
activităților domeniului public, d-na Georgeta Rânghet – director executiv
Direcția Juridică, d-na Mihaela Petcu – consilier Serviciul administrație publică
locală, 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."
Domuța Iulius Viorel: ”Pe ordinea de zi avem un singur proiect
Modificarea și completarea Hotărârii nr. 510/2018 a Consiliului local al
municipiului Alba-Iulia.”
Paul Voicu: ”Supun la vot aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru?”
”Fiind supusă la vot, aceasta a fost votată cu 15 voturi pentru.”
Marcel Jeler: ”Domnilor consilieri, vă rog să precizați dacă vă aflați în
situația în care nu puteți lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie
personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, aveți
un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.”
Paul Voicu: ”Și acum, vă prezint următoarea
ORDINE DE ZI:
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1. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 510/2018 a Consiliului local al
municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul domnului Mircea Petric – inspector Serviciul administrarea
activităților domeniului public care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Popescu Antoniu Emil – președinte comisie care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru
administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti.
Popescu Antoniu Emil: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre
şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Mircea Petric: ”După cum știți, Prefectura a suspendat Hotărârea nr. 510
aprobată în ședința Consiliului local din decembrie. Ca urmare, au intervenit niște
modificări legislative pe Legea nr. 31. Ianuarie.”
Marcel Jeler: ”Nu. Nu cred că a făcut procedura prealabilă. Nu am auzit.”
Paul Voicu: ”Nu a suspendat-o.”
Popescu Antoniu Emil: ”Dacă o suspenda nu mai era proiect.”
Intră în sala de ședință domnul consilier Pocol Dorin.
Marcel Jeler: ”Sigur că da. Nu a suspendat-o.”
Mircea Petric: ”Ei ne-au trimis niște ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Au solictat să modificăm ceva.”
Marcel Jeler: ”Au sesizat niște neconformități pe care noi le-am corelat. Și
acum de asta am venit.”
Pleșa Gabriel: ”Care au fost solicitările?”
Mircea Petric: ”La articolul 5 Împuternicește Primarul municipiului Alba
Iulia în calitate de reprezentant legal al municipiului să semneze actul adițional.”
Domuța Iulius Viorel: ”Alte modificări?”
Mircea Petric: ”Alte modificări ...”
Sandu Cornel Stelian: ”Deci, de fapt în ce constau modificările acestea
venite?”
Pleșa Gabriel: ”Asta este prima. Împuternicește Primarul municipiului
Alba-Iulia. Nu era trecut în proiect. Și nici în hotărâre.”
Marcel Jeler: ”Un alt punct, o altă problemă era faptul că la limita
contravențiilor era stabilit la 3000 de lei. Adică, cea mai mare dintre ele. Ori cea

mai mare ar fi trebuit să fie 2500. Și au sesizat că erau înafara legii cu chestia
asta și trebuia să o corectăm și pe asta.”
Pleșa Gabriel: ”Stimați colegi! Dacă îmi permiteți. Vă aduceți aminte
foarte bine aprobarea proiectului la sfârșitul lui decembrie. Practic, vă aduc
aminte puțin. Legea ne obligă. Noi a trebuit să punem acest proiect pe ordinea de
zi pentru că legea ne obligă din 1 ianuarie 2019, obligă pe toată lumea colectarea
pe patru fracții. Da? A trebuit să luăm această hotărâre. Să înțelegeți că au fost
doar niște probleme de formă, nu de fond. Adică, completarea aceasta cu
împuternicirea primarului municipiului și ceea ce spunea domnul secretar
înainte cu cuantumul amenzilor. Deci, nu a fost, ca să nu înțelegeți cumva că
Prefectura nu a fost de acord cu actul normativ. Nici vorbă. Chiar și eu am discutat
cu domnul Mera despre această problemă. Și a zis mici modificări pe care le
aduceți în prima prima ședință de consiliu.”
Marcel Jeler: ”Sau de exemplu cu alte contravenții le-am cuprins și pe
acelea în proiect și a zis: de ce le-ați mai băgat că alea le conține legea? Scoatețile de acolo! Deci, exact astea au fost toate problemele.”
Domuța Iulius Viorel: ”Discuţii dacă mai aveţi? Nu sunt. Supun la vot
proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru și 3 abțineri
Lazăr Bogdan, Vasile Crișan, Bucur Dumitru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 75/2019
Marcel Jeler: ”Mai aveam nevoie de un vot. E cu două treimi.”
Paul Voicu: ”Doar ceva vreau să vă spun. Dumneavoastră hotărâți.
Revenim! Votați, faceți cum vreți! Vreau să vă spun doar ceva! În primul rând
vom bloca tot ce înseamnă colectare, transport și punere în rampă gunoi menajer!
Pe lângă ceea ce impunea legea, noi trebuie să avem în vedere că este imperativ
de la 1 ianuarie cei 30 de lei pe tonă taxă de depozitare în rampă! Obligatoriu în
toată România! Nu în Alba-Iulia, Târgu Jiu sal la Galda sau la Mediaș! Deci,
obligatoriu! Așa că dacă ea rămâne suspendată, nu se pot aplica aceste prețuri cu
data respectivă!Pentru că, repet! Colegul meu a spus impropriu suspendată!
Prefectura nu a suspendat! Dânșii, am discutat în repetate rânduri și cu domnul
Prefect și cu toată lumea pentru că au fost inclusiv controale la cei care operează
rampa, platforma de transfer! S-a mers cu mediu, cu toată lumea! Deci, nu e
problema de a se revota sau nu vota! Noi aici facem doar mici modificări pentru
că este un proiect gata votat de Consiliul local! O hotărâre care există
administrativ! Ea își face efectele! Doar că trebuie să modificăm mici articole!
Nu că vrem sau nu vrem! Deci, noi nu putem aplica niște lucruri care ne solicită
legea imperativ cu 1 ianuarie! Acum hotărâți dumneavoastră mai votăm sau nu
mai votăm! Dar eu vă spun că suntem într-o situație absolut de criză!”
Pleșa Gabriel: ”Peste trei zile va trebui să facem o ședință ca să vină și
ceilalți consilieri! Pentru că vă spun! Ne puneți în imposibilitate de a lucra pe

salubritate!”
Vasile Crișan: ”Eu data trecută m-am abținut datorită unor motive. Și acum
mă abțin tot datorită unor motive. V-am explicat și acum două minute cu articolele.
Păi, nu pot să votez așa!”
Paul Voicu: ”Domnule Crișan! Haideți să lămurim ce ați spus
dumneavoastră acolo. Haideți să mai stăm un pic să mai votăm!”
Vasile Crișan: ”Am votat! E gata!”
Paul Voicu: ”Poate să spună mâine Polarisul: nu mai lucrăm pentru că nu
putem să luăm taxa aia de 30 de lei! Ce facem? Noi spunem: domnule, am votat
și gata! Mi că rămâne tot orașul ăsta cu gunoaiele în oraș! Eu ce să spun
cetățenilor? Că de ce nu mai duce gunoiul? Că nu vrem să ducem că nu am votat
și la revedere! Pe mine nu mă interesează! Spuneți ce întrebări aveți! Haideți să
lămurim că sunt oamenii aici! Că e Mircea Petric aici, Gabi Pleșa! Haideți să
răspundem la ce întrebări aveți și hai să lămurim problemele! Că nu e o rea voință
sau o impunere din partea noastră! Dar vreau să vă spun toate lucrurile ca să fiți
în cunoștință de cauză de ele! Eu nu forțez să faceți într-un fel sau altul!”
Pleșa Gabriel: ”Stimați colegi! Este o problemă de funcționalitate! Legea
votată în parlament sau ordonanța de guvern este foarte clară. Noi trebuia doar să
validăm această aplicare în consiliile locale. Lucru pe care l-am și făcut.
Lam făcut în decembrie. Am avut votul necesar. Dar Prefectura ... v-am spus. A
sesizat niște probleme. Dacă dumneavoastră vi se par astea niște probleme care
să vă determine să vă schimbați votul ... nu știu!”
Vasile Crișan: ”Eu nu m-am schimbat! Că am fost abținere!”
Pleșa Gabriel: ”Dar de ce? Abținere înseamnă vot împotrivă.”
Vasile Crișan: ”Prima dată, data trecută noi am votat abținere. Și acum nu
pot să mă schimb! Tocmai că nu mă schimb, că am rămas pe abținere!”
Pleșa Gabriel: ”Voi grupul PSD ziceți? Sau cine?”
Vasile Crișan: ”Nu. Eu cu Bucur am votat. Noi doi.”
Pleșa Gabriel: ”Bun! Dar ați înțeles esența problemei? Sau de ce v-ați
abținut data trecută? Sigur că puteți să nu ne dați explicația asta. Sau poate că e o
problemă de neînțelegere. Și atunci s-o lămurim. Dacă e altceva vă respect votul
și am încheiat subiectul.”
Vasile Crișan: ”Nu. Nu e nimic altceva. Nu e nimic altceva. Niciodată nu
îmi dictează nimeni cum să votez! Decât votez așa cum trebuie, că eu răspund în
caz de ceva!”
Paul Voicu: ”Nici nu se pune problema! E ordonanța guvernului PSD! Nu
cred că vă impune cineva cum să votați!”
Vasile Crișan: ”Nu a zis nimeni să votez nici împotrivă, nici abținere!”
Pleșa Gabriel: ”Va trebui să ne vedem săptămâna asta.”
Domuța Iulius Viorel: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar
ședința de astăzi închisă.”
Alba Iulia, 4 martie 2019
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