ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 8 martie 2019, în cadrul şedinţei extraordinară publică a
Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia.
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 363/2019 a Primarului
municipiului Alba-Iulia, întocmindu-se procesul verbal de afişare nr. 21758/4.
03. 2019.”
Lucrările şedinţei extraordinară a Consiliului Local sunt publice.”
Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri. Lipsesc
domnul consilier Medrea Bogdan și doamna consilier Rodica Andronescu.
Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.
Dau cuvântul domnului preşedinte ales Domuța Iulius Viorel.”
Domuța Iulius Viorel: „Bună ziua. În primul rând vreau să le spun la mulți
ani doamnelor și domnișoarelor.
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 19 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 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. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 510/2018 a Consiliului local al
municipiului Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava
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: ”Proiectul s-a mai discutat. Referitor la introducerea în
hotărâre a celor expuse în adresa Prefecturii. Și cam atât.”
Vasile Crișan: ”Ce ați modificat?”
Mircea Petric: ”Împuternicește primarul municipiului Alba-Iulia în calitate
de reprezentant legal să semneze actul adițional. Și s-a abrogat chestiunea cu
contravențiile datorită faptului că s-a depășit limita adusă de 2500.”
Pleșa Gabriel: ”Ceea ce ne-a zis Prefectura să modificăm. Atât.”
Vasile Crișan: ”Și anexa 1 și 2?”
Marcel Jeler: ”Da. Toate celelalte.”
Pleșa Gabriel: ”Rămân în vigoare. Sau ce vreți să spuneți?”
Vasile Crișan: ”Da. Eu ...”
Domuța Iulius Viorel: ”Domnul Trifu!”
Vasile Crișan: ”Dacă citim ...”
Domuța Iulius Viorel: ”Domnul Crișan! Mulțumesc! Am dat cuvântul
domnului consilier!”
Mircea Trifu: ”Doar o mică observație. Evident, așa cum am spus, am venit
special să votez proiectul acesta că am văzut că data trecută nu a trecut. Acesta
este unul dintre puncte. Dar cu ocazia asta vreau să vă rog frumos să îmi permiteți
să dau citire la trei rânduri: în urmă cu aproape un an și două luni, în 25 ianuarie
2018 am adresat în urma unei discuții cu Garda de Mediu și cu întreaga conducere
de atunci a Instituției de Protecția Mediului Alba, o adresă Primăriei Alba-Iulia.
Ca urmare a unor discuții cu cetățenii din mai multe cartiere și a unor consultări
cu Agenția pentru Protecția Mediului am decis să propun în Consiliul local AlbaIulia următorul proiect: montarea unui sistem de supraveghere video în câteva
locuri vulnerabile care se consideră rampe provizorii, unde se aruncă resturi
menajere în mod ilegal. Adresele acestea furnizate de serviciul public, ca urmare

domnul Mircea știe că s-a făcut o notă de constatare că așa a solicitat doamna
Silvia Moldovan, în urma căreia a reieșit că Primăria cheltuiește undeva la peste
400 mii de lei anual pentru aceste rampe provizorii.”
Pleșa Gabriel: ”Neconforme. Neconforme sunt.”
Mircea Trifu: ”Acum, eu vă spun din ceea ce am primit de la investiții.
Poate că era o greșeală de exprimare. E vorba de cartierul Anghel Saligny, strada
Gheorghe Șincai, Rogozului, adăpostul de câini fără stăpâni, strada Rogozului,
aleea din strada Vasile Goldiș, bulevardul Transilvaniei, strada Vasile Goldiș,
bloc 6PGD, zona fost spital ORL, piața agro provizorie, parc biserică, strada
Marcus Aurelius. Am avut chiar și o întâlnire de lucru în sensul acesta. Și discuția
de data trecută. Ieri și azi am avut mai multe discuții cu Poliția locală care s-a
deplasat în zona respectivă și a promis ieri că o să întindă pe o bandă de acolo,
cel puțin pe strada Carpenului unde situația e scăpată total de sub control. Deja
sunt șobolani care intră prin casele oamenilor. Am și niște tabele cu semnături.
Fac un apel încă odată la dumneavoastră. Această situație cu camerele de luat
vederi m-am gândit că le duce, că inițial s-a spus că poate pot fi sparte, furate
de nu știu cine. A trecut un an și ceva. Sunt foarte ieftine. Am și eu luate la negru
cu 100 de euro. Dă-le încolo că le poate pune și fără curent. Că s-a invocat faptul
că nu avem curent. Sunt cu baterii, sunt cu infraroșu. În dimineața asta m-am dus
personal, am văzut un film. Îl puteți vedea pe facebook. Un cetățean de vârstă
înaintată descărca fără nici un fel de problemă. Mi-a fost și rușine. Am zis:
domnule, dumneata ai fi țapul ispășitor dacă te-aș filma ce faci! Că am fost cu o
echipă de oameni din cartiere! Adică, de asta am profitat de ocazie și fac un apel
la dumneavoastră ca să gătăm odată cumva, ca să găsim o soluție să punem
camerele alea, că măcar așa îi obligăm pe aceștia să nu mai arunce. Sunt o
grămadă de firme. Azi noapte pe la 11,00 m-a sunat un cetățean de acolo, că chiar
firma care colectează gunoi îl duce acolo gunoiul. Nu am dovezi în sensul acesta
că oamenilor le este frică. Chiar noi era să luăm bătaie. Ne-am dat jos din mașină,
au ieșit niște cetățeni acum o săptămână foarte agresivi, că acolo se pare că e un
fel de lucrătură așa. Unii contribuie la treaba asta. Aduc și ei gunoaie. Unii le iau
de acolo. Nu știu. Trebuie făcut. Intervenit. Mulțumesc mult.”
Domuța Iulius Viorel: ”Domnul Crișan! Continuați-vă ideea, vă rog!”
Vasile Crișan: ”Mulțumesc! Nu mai. Am fost la cuvânt. Ați zis că ați dat la
altul. Nu mai! Gata! Mulțumesc!”
Domuța Iulius Viorel: ”Vi s-a răspuns pe anumite întrebări și credeam că
ați terminat.”
Vasile Crișan: ”Ce să termin dacă nu e clar? Dacă trebuie să tăcem, tăcem!”
Domuța Iulius Viorel: ”Eu nu v-am întrerupt să vorbiți! Dar nu putem să
vorbim unul peste altul!”
Bumbu Nicolae: ”Vreau să spun că eu sunt în asentimentul colegului Trifu
pentru că și în zona Gheorghe Șincai e la fel. Sunt gunoaiele acolo. Mormane de
gunoaie. Șobolanii tot așa umblă prin casele oamenilor și așa mai departe. Și aș
fi de acord ca Primăria să se poată implica în proiectul acesta și să monteze

camere de luat vederi. Totuși să identificăm persoanele acelea care fac atâta rău
și comunității.”
Pleșa Gabriel: ”Încerc eu să vă liniștesc oarecum. Probabil în cursul zilei
de luni, nu știu dacă azi se va întâmpla, va fi dat publicității câștigătorul care va
opera colectarea pe zona 1 în care intră și municipiul Alba-Iulia. Are o perioadă
de 90 și ceva de zile pentru organizare. Probabil undeva în luna iunie. Cel târziu
la 1 iulie, zic eu că vom avea un nou operator. Sigur după caietul de sarcini făcut
de Salubris, nu de noi. Licitația e făcută de Salubris. E foarte clar acolo pe patru
fracții. În același timp noi încercăm, așteptăm acum să vedem ce bani vom avea.
Așteptăm bugetul. Încercăm, așa cum am spus ca în acest an să licităm toate cele
134, cred că nu mă înșel, de puncte de colectare dintre blocuri, acolo unde
problema e foarte mare, pentru a le construi toate cu lift, să fie subterane tot pe
patru fracții. Nu vom reuși probabil financiar. În acest an mai mult de jumătate,
în jur de 60 – 70. Dar în decurs de doi, să zic maxim trei între blocuri, în punctele
de colectare dintre blocuri unde sunt mari probleme. Pentru că vedeți. Niciodată
nu s-a respectat. S-au făcut acele țarcuri. S-au închis, s-au dat chei. Nu s-a
respectat niciodată. Ei, între blocuri vom avea să sperăm cât de curând aceste
rampe îngropate care ne vor scuti de mirosurile pestilențiale din timpul verii. Nu
vor mai putea oamenii aceștia, căutătorii de gunoaie să întoarcă tot acolo, să lase
jos pentru că și ei erau o problemă. Și ar mai fi încă un lucru foarte important. Se
va interveni pentru golirea acelor eurocontainere doar în momentul în care se va
semnaliza la dispeceratul care va exista și va semnaliza că s-a umplut containerul
de cartoane sau hârtie. Atunci te-ai dus, l-ai golit. Deci, colectarea va fi mult mai
eficientă. Pentru că va fi un control, se va monitoriza. Din punct de vedere a ceea
ce spuneți dumneavoastră, a rampelor neconforme, da! Sunt probleme! Și va
trebui probabil să vedem și ce putem să ne permitem ca și investiții. Da! Sunt de
acord și eu cu dumneavoastră că este o prioritate. Acum, sigur, referitor la prețuri
nu putem discuta aici pentru că știți că este un sistem al achizițiilor publice. Bun!
Dacă ar fi sponsorizări ar fi binevenite. Dar altfel trebuie să parcurgem o
procedură de achiziție. Dar aveți dreptate. Și eu cred că vom putea imediat ce
vom avea niște sume pe care ni le vom permite în acest an în punctele nevralgice
ale orașului, din punct de vedere al gunoaielor vorbesc, că sunt și altele, să putem
instala aceste camere de luat vederi.”
Mircea Trifu: ”O mică precizare. Rezolvarea pe care o propune domnul
Pleșa în prima parte ca și răspuns la ceea ce am spus, e oarecum așa: domnule,
nu mai spălăm acum geamurile că oricum o să facem o curățenie generală din
iunie încolo sau poate anul viitor! Eu v-am spus o chestiune care este destul de
gravă și v-am mai semnalat-o! Noi, chiar dacă nu suntem în majoritate, lucrurile
în timp se schimbă. Nu cred că e firesc ca un consilier local, dacă legea 215
prevede clar că aparatul de specialitate este obligat să sprijine în a redacta și a
așeza acest proiect, așa cum se întâmplă cu celelalte proiecte! Ca după un an și
ceva să rămână prin sertare. Și nu e singurul caz. Deși am solicitat aparatului de
specialitate, am creat acea echipă, am înțeles mai nou că s-a primit un fele de

ordin din ăsta tacit să nu se mai întâlnească că e ceva în neregulă sau nu trebuie
să se întâlnească cu noi ca să facem proiecte. Deci, este chiar o simplă dorință
de-a noastră să ne permiteți măcar să ne prezentăm proiectele, chiar dacă
majoritatea decide că nu trebuie să treacă nimic, că așa e politica! Nu știu! Sper
ca în viitor să schimbați gândirea aceasta și să vedeți că până și noi, chiar dacă
suntem foarte neconsiderați în afara puterii, am putea avea niște idei bune ca să
fie puse în discuție. Că asta nu a venit de la mine. Proiectul acesta este propus tot
de oamenii din cartier.”
Pleșa Gabriel: ”Vă rog să îl faceți și îl vom vota în consecință!”
Mircea Trifu: ”Păi, domnul Pleșa! Aparatul de specialitate ... eu mi-am
făcut datoria. Eu l-am făcut de acum un an. Așa cum faceți cu restul proiectelor,
că nu merge domnul Primar și nici altcineva acasă să și-l facă pe calculator. E o
obligație. E o cutumă. Și în Parlamentul României, deputații senatorii se duc și
predau conceptul, ideea iar din punct de vedere juridic și chestiuni tehnice sunt
sprijiniți de aparatul de specialitate și proiectul apare aici.Eu vă mai dau încă
cinci cazuri care sunt pierdute prin sertare și ni se spune că să vezi că nu se poate,
încă mai stai o săptămână! Și trece o lună, un an și proiectul este acasă la mine
pe noptieră!”
Pleșa Gabriel: ”Haideți să vedem unde sunt probleme!”
Domuța Iulius Viorel: ”Haideți să trecem la vot! Supun la vot proiectul.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru și o abținere
Vasile Crișan.”
S-a adoptat Hotărârea nr. 76/2019.
Diverse:
Pleșa Gabriel: ”Foarte scurt la diverse. Aș vrea să vă dau câteva vești bune
la niște probleme care ne-au frământat, și pe dumneavoastră în general și
comunitatea albaiuliană. Alaltăieri am avut rezultatul unei sentințe definitive care
ne-a bucurat foarte mult. Gimnaziul din Micești s-a câștigat definitiv de către
părinți, ceea ce înseamnă că instanța a dat dreptate părinților și nouă Consiliului
local până la urmă.
A doua veste este că a fost acea discuție în Consiliul local referitoare la
investiția de la Școala Vasile Goldiș în cantina școlară. Încă odată mi s-a
confirmat că dacă există comunicare, lucrurile se rezolvă. Am convocat în birou
și pe domnul Tiucă și pe domnul Chiciudean și pe doamna Ramona Popa. Și
sigur lucrurile au fost foarte clare. Investitorul a spus că niciodată nu m-am gândit
să fac altceva decât cantină școlară. Nu este vorba de un program extrașcolar. Cei
doi domni directori au înțeles foarte clar și și au rămas să facă o înțelegere ca să
fie toată lumea liniștită între cele două instituții de învățământ și investitor.
Lumea se bucură că sunt acolo undeva la 1000 de elevi plus cadre didactice.

Toată lumea își dorește. Și va fi un program destul de lung de la 11,00 la 14,00
de exemplu, să se mînânce amiaza. Pe rând vor putea intra acolo și să servească
o masă caldă. Conflictul acesta s-a stins prin discuțiiși îmi pare rău că nu l-am
invitat și pe dânsul să ne spună aceste lucruri, să le auziți și dumneavoastră și
dânșii. Așa că e un alt conflict pe care săptămâna asta am reușit să îl stingem.
Iar a treia chestiune. Ieri am reușit să facem sfințirea capelei la căminul
pentru Persoane Vârstnice.”
Domuța Iulius Viorel: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar
ședința de astăzi închisă.”
Alba Iulia, 8 martie 2019
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier
Domuța Iulius Viorel

SECRETAR
Marcel Jeler

