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PROCES VERBAL

Încheiat azi 6 iulie  2018, în cadrul  şedinţei  extraordinare   a Consiliului
Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1810/2018  a Primarului
municipiului  Alba-Iulia.
 Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice.
 Marcel  Jeler:  ”La  ședință  sunt  prezenți  un  număr  de  12  consilieri.
Lipsesc domnii consilieri Clepan Dimitrie, Mircea Trifu, Domuța Iulius Viorel,
Bunea Ioan Iulian, Popescu Antonio Emil, Bumbu Nicolae, Hașa Cătălin, Ignat
Alin  precum și  doamna consilier  Rodica  Andronescu.   Domnii  consilieri  au
anunțat  că  nu  vor  participa  la  ședință.  Aşadar,  şedinţa  noastră  este  legal
constituită. 

Având în vedere faptul că domnul președinte ales lipsește, vă propun să
alegem președintele  pentru  ședința  de  astăzi.  Acesta  va  fi  proiectul  nr.  1  al
ordinii de zi. Vă rog să faceți propuneri.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Îl propun pe domnul viceprimar Paul Voicu.”
 Marcel Jeler: ”Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu sunt, supun la
vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 11 voturi pentru și o
abținere Paul Voicu.”
 

S-a adoptat Hotărârea nr. 268/2018

Paul Voicu: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările
şedinţei noastre  participă: doamna Silvia Moldovan – director executiv Direcția
tehnică, dezvoltare, dl. Gabriel Armean – șef Serviciu administrare drumuri și
rețele,  dl.  Boc  Valentin,   doamna  Petcu  Mihaela  –  consilier  Serviciul
administrație publică locală, juridic, contencios  precum şi presa."

Paul Voicu:  "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  12  voturi pentru."
Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem  2  proiecte  de hotărâre. Suplimentar

a fost introdus proiectul nr. 1 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui
de ședință și proiectul nr. 4. Proiect de hotărâre  privind îndreptarea unei erori
materiale strecurate în preambulul Hotărârii nr. 157/2018 a Consiliului local al



municipiului Alba-Iulia.
Supun  la  vot  proiectul  ordinii  de  zi  cu  completările  aduse.  Cine  este

pentru?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 12 voturi pentru.”

 Paul Voicu:  ”Și acum, vă prezint următorul

 PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 I. Proiect de hotărâre privind: 
 1. Proiect de hotărâre privind alegearea președintelui de ședință.
 2.  Aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul
„CREAREA SISTEMULUI  DE  ILUMINAT PUBLIC  AL MUNICIPIULUI
ALBA IULIA – ZONA CENTRALĂ, CARTIERELE AMPOI 1, AMPOI 2 ȘI
AMPOI 3”
                                                                                             Iniţiator

   Primar 
                   Mircea Hava

 3. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Dif-Abilities
(proiect pentru tineri cu dizabilități) finanțat prin Erasmus+, Programul 2014-
2020 al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport

    Iniţiator
   Primar 

                    Mircea Hava

 4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în
preambulul  Hotărârii nr.  157/2018 a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Alba
Iulia

   Iniţiator
   Primar       
Mircea Hava                

Art.2 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii
nr.  554/2004 -   Legea  contenciosului  administrativ,  cu  modificările  și  com-
pletările ulterioare.

Art.3 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul
Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Pri-
marului  municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta
dispoziție. 

Art.4 Dispoziţia se comunică : 
Primarului municipiului Alba Iulia
Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 
Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencioas



Afisaj
Alba Iulia, 02 iulie 2018

           p. Primar,                                                                          Avizat
            viceprimar                                                   Secretar,
           Plesa Gabriel       Marcel Jeler 

 Paul Voicu: ”Urmează proiectul nr. 2 al ordinii de zi.” 
2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „CREAREA

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA –
ZONA CENTRALĂ, CARTIERELE AMPOI 1, AMPOI 2 ȘI AMPOI 3”
 Se dă cuvântul d-lui Gabriel Armean  care prezintă  proiectul de hotărâre
precum și raportul de specialitate.
   Gabriel Armean: ”În 2016 a fost realizat  un studiu Dali pentru tot ceea ce
înseamnă modernizarea rețelelor din municipiul Alba-Iulia  pe care noi le-am
solicitat  să  fie  mai  vechi  de  10  ani.  Ulterior,  prin  ghidul  de  finanțare  a
investițiilor  pentru iluminatul public, valoarea investiției care poate fi finalizată
din respectivul program este până la nivelul de cinci milioane euro care pot fi
susținuți prin program. Am împărțit daliul corespunzător zonelor. Primu, cel pe
care îl prezentăm azi, este cu rețelele cele mai vechi din municipiul Alba-Iulia.
Și  atunci  l-am  pus  ca  prioritatea  nr.  1.  Prima.  Cuprinde  Partoșul,   tot  ce
înseamnă zona centrală nemodernizată, Ampoi. 1, 2, 3. Zonele nemodernizate.
Din  auditul  care  s-a  făcut  inițial  rezultă  că  numărul  de  corpuri  de  iluminat
existente la momentul acesta funcționale este de 1186. Ne propunem ca prin
proiectul pe care vrem să îl finanțăm să ajungem la 1427. În aceste 1427  sunt
208  corpuri  de  iluminat  specifice  pentru  trecerile  de  pietoni  care  vor  fi  cu
intensitate mărită la momentul în care, pe timpul nopții va fi angajat pietonul.  În
momentul în care pietonul ajunge în zona de trecere de pietoni crește fluxul
luminos, astfel încât cel care circulă să își dea seama că e o problemă. E o zonă
de risc. Și atunci trebuie avută în vedere. În afară de asta, se va face o gestiune
punctuală la fiecare corp de iluminat, inclusiv la cele de trecere de pietoni care
înafară de reducerea puterii instalate pe corp va putea  să și măsoare în timp real
cantitatea   de  energie  care  se  consumă  pe  corpul  respectiv.  Acestea  vor  fi
rapoarte care vor fi date la secundă  dacă doriți pe toate corpurile care vor fi
instalate în sistemul acesta.”
 Popescu Marius Ciprian: ”E vorba de 1496.”
 Gabriel Armean: ”Da. 1496.”
 Pocol Dorin: ”O să fie becuri normale?”
 Gabriel Armean: ”Sunt toate cu led în funcție de clasa de iluminare a
străzii, puterea crește sau descrește corespunzător.”
 Marcel Jeler: ”Am uitat să fac ceva de la început. Prefectura ne roagă și
ne pune în vedere în același timp ca să spunem, să v solicităm celor care credeți
că sunteți în conflict de interese  să vă abțineți de la vot dacă se poate chiar la
începutul ședinței.”



 Popescu Marius Ciprian: ”Să ne abținem sau să nu participăm la vot?”
 Marcel  Jeler: ”Da. Ceea ce dumneavoastră o făceați și o știți la momentul
potrivit. Dar ei zic  că ar fi bine să o facem de la început.”
 Popescu Marius Ciprian: ”Aici am eu o problemă. Sunt direct implicat
într-o asemenea situație în sensul că m-am cerut eu  neparticipare la vot  ți în
procesul verbal apare  ca și cum aș fi votat  cu abținere. Ceea ce nu e corect.
Dacă nu particip la vot, nu votez nici pentru, nici împotrivă, nici nu mă abțin!”
 Marcel Jeler: ”În ședința de data trecută.”
 Popescu Marius Ciprian: ”În ședința din aprilie.”
 Marcel Jeler: ”E o eroare pe care acum va trebui să o corectăm.”
 Popescu Marius Ciprian: ”Exact la fel și domnul Medrea. Când a zis că
nu participă la unul din puncte la fel apare. Deci, dacă spunem că nu participăm
la vot și din punct de vedere legal nu se poate face chestia aceasta, atunci să ne
treacă că am ieșit afară din sală.”
 Marcel Jeler: ”Ne asumăm greșeala pe care o vom corecta.”
 Paul Voicu: ”Cu privire la proiect dacă aveți întrebări? Nu sunt, așadar
supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 12 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 269/2018

 3. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Dif-Abilities
(proiect pentru tineri cu dizabilități) finanțat prin Erasmus+, Programul 2014-
2020 al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport
 Se  dă  cuvântul  d-lui  Boc  Valentin   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre
precum și raportul de specialitate.
   Boc Valentin:  ”Este  vorba despre o tânără care  va merge în  scaun cu
rotile.  Are handicap locomotor.  Va avea loc o întâlnire  între tinerii  care au
asemenea necazuri. Proiectul va avea loc în Saragossa – Spania în perioada 21 –
28 iulie. Din partea celor care va conduce acest proiect  se va primi o sumă de
bani  de  360  euro/persoană.  360  x  3  =  10180  euro  pentru  deplasare  și
participare. Mai este o diferență în sensul că biletele de la 360 de euro mâine
sau luni sau marți pot să fie 380 euro.”

Paul Voicu: ”Discuții? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 12 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 270/2018

 4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în
preambulul  Hotărârii nr.  157/2018 a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Alba
Iulia
 Se dă cuvântul d-nei Silvia Moldovan  care prezintă  proiectul de hotărâre



precum și raportul de specialitate.
   Silvia Moldovan: ”În hotărârea anterioară a fost invocat un articol din
Legea nr. 215 care nu mai este în vigoare. Și am fost obligați să recunoaștem
asta și să invocăm în hotărâre articolul care se referea la concesionare.”

Paul Voicu: ”Discuții? Nu sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 12 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 271/2018

 Paul Voicu: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar ședința de
astăzi închisă.” 

Alba Iulia, 6 iulie 2018
 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      SECRETAR
                       Consilier                                            Marcel Jeler
                    Paul Voicu


