ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 8 ianuarie 2018, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1/2018 a Primarului
municipiului Alba-Iulia.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice.
Marcel Jeler: „Fiind ședință extraordinară nu avem proces verbal pentru
aprobat.
La ședință sunt prezenți un număr de 16 consilieri. Lipsesc domnii consilieri
Jidveian Ovidiu Viorel, Clepan Dimitrie, Pleșa Gabriel, Bumbu Nicolae, Domuța
Iulius Viorel. Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.
Având în vedere faptul că domnul președinte ales lipsește vă propun să alegem
un nou președinte. Vă rog să faceți propuneri.”
Popa Pavel: ”Propun ca președinte al ședinței noastre de astăzi să fie domnul
Paul Voicu.”
Marcel Jeler: ”Supun la vot această propunere. Cine este pentru?”
”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 15 voturi pentru și o abținere
Paul Voicu.”
Paul Voicu: „Sărut mâna! Bună ziua și la mulți ani! Să vă dea dumnezeu
sănătate, un an bun, un an împlinit 2018! Toată lumea la treabă!”
Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre
participă: domnul Primar Mircea Hava, doamna Teofila Țîr - director executiv Direcția
cheltuieli, d-na Mihaela Petcu - consilier Serviciu administraţie publică locală, juridic,
contencios, autoritate tutelară, 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 16 voturi pentru."
Paul Voicu: "Pe ordinea de zi avem un proiect. Supun la vot proiectul ordinii
de zi. Cine este pentru?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru.”

Și acum, vă prezint următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
I. Proiect de hotărâre privind:
1. Acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului
Alba Iulia, aferent anului 2017 și a deficitului fondurilor externe nerambursabile,
aferent anului 2017.
Iniţiator
Primar
Mircea Hava
1. Acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului
Alba Iulia, aferent anului 2017 și a deficitului fondurilor externe nerambursabile,
aferent anului 2017.
Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr care prezintă proiectul de hotărâre precum și
raportul de specialitate.
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."
Teofila Țîr: ”Așa cum în fiecare an, deja în ultimii cinci ani, din 2011 încoace la sfârșitul
anului, conform normelor de închidere a exercițiului financiar trebuie să aprobăm prin
hotărâre acoperirea deficitului în cazul în care una din secțiunile bugetului, cea de
funcționare sau cea de dezvoltare înregistrează deficit. După cum v-am dat toate
explicațiile în raportul de specialitate, secțiunea de dezvoltare a înregistrat deficit. Adică,
ne-am împrumutat din excedentul anilor precedenți și acum acoperim acel deficit
3.839.904,20 lei. Același lucru și la fonduri externe nerambursabile unde s-a înregistrat
un deficit de 35414,73 lei. Se acoperă din excedentul anilor precedenți.”
Raul Sebastian Tudorașcu: ”Ne-am împrumutat din banii noștri.”
Teofila Țîr: ”Exact. Dacă ați citit raportul de specialitate, v-am explicat în lux de
amănunte. Exact și veniturile și cheltuielile fiecărei secțiuni în parte.”
Paul Voicu: ”Știm procedura de anul trecut.”
Mircea Hava: ”E o formalitate. Trebuie făcută. Lucrurile acestea se puteau face
prin dispoziție că iei banul din buzunarul stâng și îl muți în buzunarul drept. Nu ai în
buzunarul stâng bani, nu muți dincolo! Nu înțeleg de ce trebuie făcute ședințe, chestii!”
Paul Voicu: ”Mulțumim! Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru .”
S-a adoptat Hotărârea nr. 1/2018

Mircea Hava: ”Vreau să vă mai spun ceva. Nu știu dacă s-a făcut achiziția. O să
primiți fiecare câte o tabletă. Laptop.”
Paul Voicu: ”Alte discuții dacă mai aveți? Nu sunt, aşadar declar şedinţa de azi
închisă.”
Alba Iulia, 8 ianuarie 2018
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