ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 8 ianuarie 2019, în cadrul şedinţei extraordinară publică a
Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1/2019 a Primarului
municipiului Alba-Iulia, întocmindu-se procesul verbal de afişare nr. 412/4. 01.
2019.”
Lucrările şedinţei extraordinară a Consiliului Local sunt publice.”
Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri.
Lipsesc domnii consilieri Bumbu Nicolae şi Bunea Ioan Iulian. Aşadar, şedinţa
noastră este legal constituită.
Dau cuvântul domnului preşedinte ales Lupea Gabriel.”
Lupea Gabriel: „Bună ziua. În primul rând vreau să vă spun „La mulţi
ani” şi un an nou fericit! Bine aţi venit la prima şedinţă din anul 2019.
Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei
noastre participă: d-na Teofila Ţîr – director executiv Direcţia cheltuieli, d-na
Georgeta Rânghet – director executiv Direcția Juridică, dl. Alexandru
Romanițan – șef Serviciul urbanism, dl. Andrei Szakacs – consilier Serviciul
urbanism, d-na Mihaela Petcu – consilier Serviciul administrație publică locală,
dl. Nicolaie Moldovan – administrator public, precum şi presa."
Lupea Gabriel: "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 3 proiecte de hotărâri.
Suplimentar au fost introduse două proiecte:
4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la acordul de
parteneriat nr. 73998/27.07.2018 dintre UAT Municipiul Alba Iulia și Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul proiectului „Achiziție
de mijloace de transport public –autobuze electrice”.
5. Proiect de hotărâre privind aplicarea Municipiului Alba Iulia la
"Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant
din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în
municipiile reşedinţe de judeţ" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului.
A fost retras Art. 2: Aproba Documentatia „AMPLASARE STATUIE
MIHAI EMINESCU, RESTAURARE SI REAMPLASARE TROITA LEMN –
IN CETATEA ALBA CAROLINA, ALBA IULIA, CETATEA ALBA

CAROLINA, solicitant ASOCIATIA ELEON”, 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.”
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:

I Proiecte de hotărâri privind :
1. Acoperirea deficitului sectiunii de functionare si a sectiunii de
dezvoltare a bugetului local al Municipiului Alba Iulia aferent anului2018 si a
deficitului fondurilor externe nerambursabile aferent anului 2018
Iniţiator, Primar Mircea Hava
2. Modificarea Hotărârii nr. 205/2017 a Consiliului local
Iniţiator, Primar Mircea Hava
3. Aprobarea unor documentatii de urbanism din municipiul Alba Iulia:
Art.1:
Aproba
Documentatia
„AMPLASARE
STATII
DE
REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE, ALBA IULIA,
STRADA LIVEZII, PIATA NATIUNII, STRADA BRANDUSEI, CALEA
MOTILOR, BULEVARDUL REVOLUTIEI 1989, solicitant MUNICIPIUL
ALBA IULIA”, conform planului de situatie anexat.
Iniţiator, Primar Mircea Hava
4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la acordul de
parteneriat nr. 73998/27.07.2018 dintre UAT Municipiul Alba Iulia și Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul proiectului „Achiziție
de mijloace de transport public –autobuze electrice”.
Iniţiator, Primar Mircea Hava
5. Proiect de hotărâre privind aplicarea Municipiului Alba Iulia la
"Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant
din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în
municipiile reşedinţe de judeţ" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului.

Iniţiator, Primar Mircea Hava
Lupea Gabriel: ”Începem cu proiectul nr. 1.”
1. Acoperirea deficitului secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de
dezvoltare a bugetului local al municipiului Alba-Iulia aferent anului 2018 şi a
deficitului fondurilor externe nerambursabile aferent anului 2018
Se dă cuvântul doamnei Teofila Ţîr – director executiv Direcția cheltuieli
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Alin Ignat – președinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Alin Ignat: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Teofila Ţîr: „V-am prezentat materialele integral cu explicaţii în raportul de
specialitate. Aşa cum prevede legea, la sfârşitul anului următor, la finalul lui 2018 începutul lui 2019 trebuie să acoperim deficitul pe cele două secţiuni. Secţiunea
de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare precum şi fonduri externe
nerambursabile. Vă rog să mă întrebaţi dacă aveţi nelămuriri.”
Mircea Trifu: „O întrebare. Dacă în anii precedenţi a mai fost cazul, mă refer
în ultimii 7 – 8 ani, ca să acoperim din excedentul bugetar, cheltuielile pentru
funcţionare?”
Teofila Ţîr: „Nu. Nu a mai fost cazul. Decât în acest an. De 20 de ani. În
ultimii 20 de ani nu am avut. Faptul că, şi vă explic şi de ce ...”
Mircea Trifu: „Tocmai de asta am întrebat.”
Teofila Ţîr: „Având deficit pe secţiunea de dezvoltare, trebuie acoperit la
începutul fiecărui an până în data de 9 a lunii ianuarie. Aşa spun normele
metodologice şi legea pe care trebuie să o respectăm. Deci, nu am avut de 20 de
ani deficit pe secţiunea de funcţionare. Am avut în schimb pe secţiunea de
dezvoltare pe care am acoperit-o din excedentul anilor precedenţi. De înţeles
faptul că în fiecare an am înregistrat excedent pe total buget local. Acum, de ce
avem deficit? Vă pot şi explica. În ultima şedinţă din decembrie, ştiţi bine că am
dus din excedentul lui 2018, adică cel de finalul lui 2017 pentru cheltuieli de
capital. El are mai multe destinaţii. Dar noi l-am utilizat până acum în fiecare an
doar pentru cheltuieli de capital. Ei, în 2019 având în vedere faptul că sunt foarte
mari cheltuielile, veniturile au fost mai mici aşa cum am explicat în raportul de
specialitate, am fost nevoiţi, adică mi se pare şi foarte logic să nu închei cu
excedent, să nu rămân cu foarte multe datorii şi am canalizat excedentul care s-a
considerat de Direcţia tehnică că nu se mai plăteşte, nu mai plătim facturi până la
sfârşitul anului, nu se realizează, l-am dus pe goluri de casă. Adică, pentru plata
datoriilor existente. Faptul că nu suntem pe excedent anul acesta se datorează în
primul rând scăderii cotelor defalcate din impozitul pe venit. Adică, impozitul pe
venit a scăzut. Şi rezultă faptul că 133086653 suntem mai puţin în 2018 decât în
2017. Exact suma care mi-ar fi acoperit ce era pe excedent. Aşa că am zis că

utilizăm cât putem din el. Nu s-a utilizat integral. De ce? Pentru că normele
metodologice au spus la sfârşitul lui 2018. Deci, în decembrie parcă apăruse, în 17
sau 18 aşa ceva, că putem să efectuăm plăţi doar până la 21 decembrie. A fost
ultima zi în care am putut efectua plăţi. Nu au putut fi înregistrate lucrările până la
ora aia. Poate 28, 29 mai puteam face plăţi. Aşa că a rămas din excedentul anului
precedent o sumă de 364185,22. Pe proiecte de finanţări nerambursabile, proiecte
pe care trebuia să rămână o sumă de 276186,45 lei. Şi am încasat în 27 şi 28
decembrie sume pe care nu puteam să le utilizăm că nu puteam efectua plăţi.
248548,48. Deci, am înregistrat şi excedent practic. Că el este doar scriptic. Este
excedentul anilor precedenţi. Ştiţi, s-a acoperit deficitul pentru prima dată pe
secţiunea de dezvoltare din acel excedent. Deci, el practic nu există ca şi bani
cash. Este scriptic acoperirea deficitului.”
Mircea Trifu: „O ultimă întrebare am. Ţinând cont de acest fapt pe care l-aţi
observat şi dumneavoastră că e pentru prima dată în 20 de ani când se întâmplă
asta, şi ca urmare a unei discuţii pe care am avut-o azi dimineaţă cu doamna Silvia
Moldovan şi care mi-a spus că se preconizează ca pentru prima dată municipiul
din venituri proprii, în anul viitor să coboare sub 10% cu banii pentru investiţii,
adică undeva la 7 – 8%, se poate spune că suntem în cea mai precară situaţie din
ultimii 20 de ani.”
Teofila Ţîr: „Nu. Eu nu pot să spun nimic până când apare legea bugetului la
nivel naţional. Nu pot spune nimic până când estimăm nişte venituri pe anul 2019.
Nu pot să spun că suntem în cea mai precară situaţie. Aş greşi să spun. Eu lucrez
cu calcule excate. Nu putem să ne pronunţăm înainte de a şti.”
Paul Voicu: „Noi am început deja să facem estimări pe anul 2019 pentru
viitorul buget. Dar nu îl avem în integralitate. Doar estimări cu privire la cheltuieli,
cheltuieli de personal, cheltuieli de funcţionare. Şi ultimul capitol pe care îl
discutăm e ceea ce rămâne pentru tot ce avem de discutat la cheltuieli de personal,
funcţionare şi aşa mai departe. Proiectele pe care le avem în derulare şi ce sunt
spre finalizare începând de anul trecut sau acum doi ani şi trebuie să le încheiem,
proiecte cu finanţare europeană sau cofinanţare. Și după aia discutăm de celelate
cheltuieli împreună cu dumneavoastră aici. Dar până nu avem bugetul la nivel
central, până nu avem legea clară cu bugetul pe 2019, până nu îl avem votat la
nivel de Consiliu Judeţean, noi discutăm aici doar nişte estimări. Altceva nu
avem.”
Medrea Bogdan: „Aş vrea să nu uităm de PNDL care a lucrat foarte bine.
Banii au venit cu brio, facturile s-au plătit la timp. Nu cred că sunt întârzieri la
plată. Ce aş vrea să mai continui? Cei 2 milioane 860 ...”
Nicolaie Moldovan: „Bogdane! Referitor la PNDL dacă ne permiţi să te
ducem dacă doreşti jos la doamna Silvia în birou şi să îţi arătăm nişte
documente.”
Paul Voicu: „Opreşte-te!”
Mircea Trifu: „Eu nu înţeleg cum se întâmplă că de câte ori vorbim, tocmai
asta! Dumneavoastră ar trebui să interveniţi, domnule! De câte ori cineva are un alt

punct de vedere decât majoritatea, începe acel şir de şicane! Incredibil!”
Medrea Bogdan: „O să venim ca să discutăm punctual. Vedem cum s-a
decontat, că facturile sunt executate la timp, nu sunt întârzieri. Cele 2 milioane
860 de mii – cheltuieli de funcţionare sunt strict din modificarea legii salaruzării?
Întrebare!”
Mircea Trifu: „Da! Corect!”
Teofila Ţîr: „Nu putem să spunem acest lucru.”
Medrea Bogdan: „Sau marea majoritate.”
Teofila Ţîr: „Cheltuieli de funcţionare nu sunt prinse numai salarii. Acolo
avem întreţinere zone verzi, iluminat, tot.”
Medrea Bogdan: „Bun! Dar noi capacităţi de iluminat public nu au fost
aduse foarte mari în municipiul Alba-Iulia. Şi deficitul este faţă de anul trecut? De
2017?”
Teofila Ţîr: „Deficitul este pe anul 2018. Nu avem treabă cu 2017. Eu v-am
dat un exemplu. Cotele defalcate din impozitul pe venit au scăzut faţă de 2017 cu
13308653 datorită scăderii impozitului pe venit de la 16 la 10%. De acolo ne-am
dereglat.”
Lupea Gabriel: ”Discuţii dacă mai aveţi? Nu sunt. Supun la vot proiectul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru, o abţinere
Medrea Bogdan şi un vot împotrivă Mircea Trifu.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 1/2019
2. Modificare Hotărârii nr. 5/2017 a Consiliului local.
Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrecu – director executiv Direcția
programe care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Alin Ignat – președinte comisie - care
prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
Alin Ignat: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Crina Dumitrescu: „La contractul de finanţare Măsuri Integrate de
Combatere a Excluziunii Sociale în Comunităţile Marginalizate din Municipiul
Alba-Iulia, ca urmare a aprobării unui act adiţional de reaşezare a posturilor
stabilite, venim cu un proiect de hotărâre care să oglindească acest pact aprobat de
către finanţator.”
Lupea Gabriel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar
supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”
S-a adoptat Hotărârea 2/2019

3. Aprobarea unor documentaţii de urbanism din municipiul Alba Iulia
Art.1: Aproba Documentatia „AMPLASARE STATII DE
REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE, ALBA IULIA,
STRADA LIVEZII, PIATA NATIUNII, STRADA BRANDUSEI, CALEA
MOTILOR, BULEVARDUL REVOLUTIEI 1989, solicitant MUNICIPIUL
ALBA IULIA”, conform planului de situatie anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romanițan – şef Serviciul urbanism- care
prezintă proiectul precum şi raportul de specialitate.
Se dă cuvântul d-lui consilier Paul Voicu – preşedinte comisie - 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.
Paul Voicu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Alexandru Romaniţan: „O singură documentaţie avem azi. Propunem
amplasarea unor staţii de reîncărcare pentru autobuzele electrice. Sunt cinci
amplasamente. O să vă arăt nişte planuri. Şi cel mai bine cred că nişte poze. Pe
strada Livezii foarte aproape de Alba mall. În spate la Alba mall. Sunt nişte
parcări existente. Se vor lua trei locuri de parcare. Unul, mijlocul pentru
amplasare staţie şi două laterale pentru încărcare. Menţionez că toate cele cinci
amplasamente se propun pe locuri de parcare existente.
Amplasamentul 2. Suntem în Piaţa Naţiunii. În faţă Poliţia,
Romtelecomul. Ştiţi acel triunghi înspre ziarul Unirea. Se propune amplasarea
pe ultimele trei locuri de parcare existente.
Amplasamentul 3 pe strada Brânduşei. Brânduşei cu Lalelelor, HCC.
Undeva în zona asta. Trei locuri existente. Ultimele trei către colţ. Aici se
propune.
Amplasamentul 4 pe Calea Moţilor. Chiar intrarea la Kaufland. Sunt două
locuri aici. Nu sunt marcate parcările dar se parchează pe ele.
Ultimul amplasament este pe bulevardul Revoluţiei. În apropierea
Bisericii Sfânta Ecaterina. Nişte locuri de parcare.”
Paul Voicu: „Deocamdată discutăm planuri de amplasament în oraş. După
aceea urmează alt proiect cu partea de finanţare, de aprobare şi aşa mai departe
pe care o să vi-l prezinte tehnicul. Acum vă rog să vă concentraţi unde sunt
aceste amplasamente, dacă vreţi să modificaţi ceva, să completaţi ceva cu
privire la acest proiect. Domnule preşedinte, vă rog să daţi cuvântul!”
Lazăr Bogdan: „Cea de pe Detunata îşi are rostul dacă Kauflandul are
deja? Adică, nu mai bine să amplasăm altundeva unde nu este?”
Silvia Moldovan: „Să ştiţi că în identificarea amplasamentelor am parcurs
cam tot oraşul. Nu e chiar aşa simplu! Pentru că avem nevoie de alimentare cu
energie electrică, care nu trebuie să fie mai lungă de 100 de metri. Şi nu o
găseşti aşa uşor. Împreună cu Electrica am studiat mai multe amplasamente. Am
trimis vreo patru variante spre avizare la dânşii. Am ţinut cont şi de fluxul auto

în zonă şi de relaţiile cu exteriorul şi cu toate comunicaţiile, posibilităţile de
intrare şi de ieşire.”
Sandu Cornel Stelian: „Până la urmă nu cred că are nici o importanţă
unde sunt amplasate. Că e ca şi la peco. Dacă e ocupat, te duci în altă parte. Că
sunt nişte timpi de aşteptare.”
Vasile Crişan: „ De acord. Salutăm iniţiativa. Sunt de acord cu ea. Dar hai
să ne gândim şi cum! Adică, din ceea ce am văzut până acum s-au redus 15
locuri de parcare din Alba-Iulia, cu care ştim că sunt foarte mari probleme!
Domnule, mă bucuram dacă spunea: domnule, am redus 15 locuri de parcare
dar am găsit alte 15! Le vom face acolo şi acolo! Şi atunci era toată stima
noastră pentru o asemenea iniţiativă! Mai ales că în curând va intra noul
regulament, când ne vom simţi nevoiţi unii dintre noi să ne parcăm maşinile, că
nu avem unde! Şi atunci venim aşa de simplu şi luăm de la poliţie trei locuri de
parcare, unde şi aşa e problemă! Luăm de acolo dar găsim pe strada aia sau aia
unde putem face alte trei locuri! Asta e marea problemă!”
Silvia Moldovan: „Nu pot fi asociate în acest proiect!”
Vasile Crişan: „Nu acum să le facem! Dar să găsim acolo!”
Pocol Dorin: „Apropo de cele trei locuri de parcare de la poliţie! În locul
lor cred că sunt vreo 50 de locuri unde a fost piaţa temporară din centru. Zona
aia chiar nu duce lipsă. Şi apropo că suntem aici, o să îl rog pe Alex să vă
spună al doilea punct care s-a discutat ieri şi care am înţeles că s-a retras.”
Alexandru Romaniţan: „Locurile de parcare de la poliţie sunt locuri
pentru taxi.”
Vasile Crişan: „Dar am suplimentat locurile la taxi! Unde parchezi?”
Mircea Trifu: „Fac un apel către factorii decidenţi, în special pentru cei
care se ocupă cu achiziţiile. Ar trebui gândit pe termen lung. Problema pe care a
sesizat-o domnul Crişan este ina reală, dincolo de faptul că unii o iau aşa ca o
chestiune de împotrivire. Eu o iau constructiv. Ar trebui gândit pe termen mediu
şi lung achiziţia unor terenuri pentru ca peste 10 – 15 ani când se discută asta,
se va relua la modul de o anvergură mare şi cei care vor fi în sala asta să nu fie
puşi în situaţia de a purta aceleaşi discuţii. Când te apuci de o treabă ca asta,
trebuie să o gândiţi ca pe un proiect pe 10 – 20 de ani. Achiziţia unor terenuri
cred că ar fi o chestie inteligentă şi cu costuri minime şi cred că ar fi bine să o
aveţi în vedere.”
Lupea Gabriel: „Supun la vot articolul 1. Cine este pentru aprobare? Împotrivă? Abțineri?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
Alexandru Romaniţan: „La articolul 2 era vorba de o statuie a lui Mihai
Eminescu pe care Asociaţia Eleon dorea să o amplaseze în Piaţa Tricolorului în
faţa catedralei. Aşa arată statuia. Asociaţia dorea să o amplaseze fix la plecarea
pe pietonalul de sticlă. Proiectantul a venit cu încă trei propuneri. În comisie s-a
votat varianta trei dar cu o mică repoziţionare în marginea aleii principale,

astfel încât să nu afecteze zonele verzi. După şedinţă, după ce beneficiarii au
fost informaţi au decis să retragă şi să revină la o dată ulterioară. Nu le
convine.”
Art.2: Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism de la art.1
perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii de urbanism pe terenul reglementat.
Lupea Gabriel: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este pentru?”
”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 19 voturi pentru.”
Lupea Gabriel: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele. Cine este pentru aprobare?”
”Fiind supus la vot, proiectul și articolele au fost votate cu 19 voturi
pentru.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 3/2019
4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la acordul de
parteneriat nr. 73998/27.07.2018 dintre UAT Municipiul Alba Iulia și Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul proiectului „Achiziție
de mijloace de transport public –autobuze electrice”.
Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan – administrator public - care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Nicolaie Moldovan: „E vorba de Hotărârea nr. 281/2018. Ministerul
Dezvoltării a solicitat încheierea unui act adiţional al cărui conţinut îl aveţi în
anexa 1 ca formă. Ca atare, anexa 2 al acestui proiect aduce o precizare foarte
punctuală a tuturor categoriilor de cheltuieli eligibile şi repartizarea bugetului
total pe proiectul pe care l-aţi aprobat anul trecut prin hotărâre. Aici o scurtă
menţiune. Faţă de forma care v-a fost comunicată, în cuprinsul actului adiţional
se vorbeşte de semnarea lui de către vice prim ministrul Paul Stănescu. Vă
propun să acceptaţi înlocuirea cu ministrul care o să vină.”
Mircea Trifu: „Am o observaţie vis a vis de procedura în care el a fost
adus în ultimul moment în şedinţa de consiliu. Nu numai că e vorba de o
investiţie foarte mare, dar genul acesta de proiecte de care vorbim de investiţii
de 10 milioane de euro să fie aduse în şedinţa ordinară. Mi se pare o chestiune
foarte superficială! Cine a reuşit să îl citească? Noi votăm acum ca urmare a
unor vorbe spuse de dumneavoastră! Bineînţeles că vă dăm crezare că nu avem
ce face! Complexitatea unui asemenea proiect şi a unei asemenea investiţii ar
trebui tratată procedural mai serios pentru că ne puneţi într-o situaţie de a vota o
chestiune în văzul oamenilor care sunt aici şi văd că noi nici măcar nu citim că
nu ai cum!”
Lupea Gabriel: „Cred că e suficient! Haideţi să îl ascultăm pe domnul
Moldovan să ne explice!”

Mircea Trifu: „Domnule preşedinte! Văd că pentru alţii este timp! Eu
termin în 10 secunde! Deseori se întâmplă că sunt aduse asemenea proiecte în
şedinţă extraordinară în loc să fie aduse în şedinţă ordinară, măcar să nu ne
facem de toată minunea faţă de oamenii care văd că noi votăm fără să citim!”
Lupea Gabriel: „E vorba de bani europeni.”
Medrea Bogdan: „Serios!”
Mircea Trifu: „Nu mai trebuie să judecăm şi să citim dacă e vorba de bani
europeni! De parcă noi nu suntem în Europa! Nu? Europa e aşa o entitate
separată şi ne dă aşa bani! Nu mai trebuie să judecăm!”
Lupea Gabriel: „Domnul Trifu! Aţi terminat?”
Nicolaie Moldovan: „Explicaţia e foarte simplă. E vorba de o solicitare
venită pe mail zilele trecute din partea Ministerului Dezvoltării care ne-a rugat
cu maximă celeritate să aprobăm acest act adiţional.”
Paul Voicu: „Nu e o chestiune nouă! S-a votat! Este hotărâre! Noi acum
aprobăm doar un act adiţional la ceea ce aţi aprobat dumneavoastră! Sunt nişte
urgenţe pe care le-am primit de câteva zile şi de asta le-am adus în şedinţa de
consiliu! Şi de asta sunt urgenţe! Şi le putem justifica la fiecare în parte aceste
termene de urgenţă! De ce le luaţi aşa? Nu e nimic nou!”
Mircea Trifu: „O ultimă întrebare. Care a fost problema atât de urgentă de
nu se putea aduce în şedinţa ordinară?”
Paul Voicu: „Din 29?”
Mircea Trifu: „Da.”
Paul Voicu: „Pentru că noi sperăm cât de repede să şi semnăm aceste
documente.”
Nicolaie Moldovan: „Achiziţia auto este în derulare.”
Mircea Trifu: „Şi nu ar fi putut avea loc?”
Nicolaie Moldovan: „Licitaţia este în derulare.”
Mircea Trifu: „Şi atunci?”
Nicolaie Moldovan: „Dacă nu vor fi contestaţii se va putea atribui imediat
contractul de livrare a mijloacelor de transport, motiv pentru care pentru a putea
fi semnat acel contract era necesară existenţa acestui act adiţional.”
Lupea Gabriel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri
Mircea Trifu, Medrea Bogdan.”
S-a adoptat Hotărârea 4/2019
5. Proiect de hotărâre privind aplicarea Municipiului Alba Iulia la
"Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant
din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în
municipiile reşedinţe de judeţ" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai

proiectului.
Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan – administrator public - care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
Nicolaie Moldovan: ”Este un proiect corelat cu cel de la urbanism. Azi am
primit indicatorii. Presiunea aprobării indicatorilor tehnico-economici este dat de
termenul limită de depunere a cererii de finanțare care este 15 ianuarie 2019.
La partea de indicatori din anexă vom introduce un alineat nou: Sursa de
finanțare 90% Ministerul Mediului și 10% bugetul local. Și o altă modificare la
anexă la tabelul cu timpii de așteptare vom elimina râdurile 1, 2, 3, 6 și 7.”
Lupea Gabriel: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect cu aceste mențiuni? Abțineri?
Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri
Mircea Trifu, Medrea Bogdan.”
S-a adoptat Hotărârea 5/2019
Lupea Gabriel: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar ședința
de astăzi închisă.”
Alba Iulia, 8 ianuarie 2019
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