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Încheiat  azi 9  februarie  2022 în  cadrul  şedinţei extraordinară  publică a
Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Lucrările şedinţei extraordinară a Consiliului Local sunt publice.”

Marcel: ”La ședință sunt prezenți un număr de 20 consilieri. Lipsește  domnul
consilier Sergiu Nicolae Vârtei. A anunțat că nu va participa la ședința de consiliu.
Domnul consilier Marius Filimon, domnul consilier Lupea Ioan Gabriel precum și
domnul  consilier  Holhoș  Teodor  participă  la  ședința  de  consiliu  în  regim  de
videoconferință.  În  consecință, modalitatea  de  vot  pentru  această  ședință  pentru
domnii  consilieri  care  participă în regim de videoconferință,  va fi  prin  exprimare
verbală. Așadar, ședința noastră este legal constituită.”
 Marcel Jeler: ”Fiind ședință extraordinară, proces verbal nu avem. Domnule
președinte! Vă rog!”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Bună ziua. Vă propun vot deschis prin ridicare de
mână  și prin apel nominal pentru cei aflați în on line. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”
 ”Fiind  supusă  la  vot,  această  propunere  a  fost  votată cu  20  voturi  pentru
Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor
Paul,  Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan
Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana
Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel
Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.” 

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că,
la lucrările şedinţei noastre participă: domnul Primar Pleșa Gabriel, d-na Teofila Țâr -
director executiv – Direcția cheltuieli, dl. Daniel Stan – director executiv Direcția
tehnică, d-na Georgeta Rânghet – director executiv Direcția juridică, administrație
publică, locală, d-na Delia Cristescu – director Directia de Asistenta Sociala,  d-na
Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice,   dl. Alexandru Nicola – sef
Serviciu public comunitar pentru cadastru si agricultura, dl. Mihai Morar – consilier
Compartiment  pășuni,  păduri,  parc  dendrologic  din  cadrul  Serviciului  contracte,
patrimoniu,  d-na Mihaela Petcu – consilier Serviciul administrație publică locală,
juridic,  contencios,   d-na  Bucur  Beatrice  consilier  Serviciul  administrație  publică
locală, juridic, contencios  -  precum şi presa.”
 Pleșa Gabriel: ”Pe ordinea de zi avem 13 proiecte de hotărâre. Supun aprobării
dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu  modificarile și completările aduse. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?” 
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Holhoș Teodor,   Horșa Ionuț,  Lupea  Ioan Gabriel,  Marean



Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.” 
 Marcel Jeler: ” Dacă vă găsiți în una din situațiile 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, vă rog să le precizați acum.”
 Pleșa Gabriel: ”Și acum vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI:

 1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli pe anul 2022 al Municipiului Alba Iulia 
 2.  Proiect  de  hotărâre  privind  execuția  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli pe anul 2021 al Municipiului Alba Iulia 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului
2021 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre
bugetare din învățământ)
 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare și exploatere a unor imobile
– terenuri, proprietate publică a Municipiului Alba Iulia, către operatorul regional SC
APA CTTA SA Alba 
 5.  Proiect de hotărâre  privind respingerea plângerii  prealabile  înregistrată la
Primăria  municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.  9758/27.01.2022, formulată  de  către
Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia  împotriva Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Alba Iulia nr. 483/2021 privind decizia de expropriere pentru cauză de
utilitate  publică  a  unor  imobile  (terenuri)  situate  în  Alba  Iulia,  strada  Alcala  de
Henares  (etapa  I),  situate  pe  amplasamentul  obiectivului  de  investiții
“MODERNIZARE  STRĂZI  ZONE  DE  DEZVOLTARE  MUNICIPIUL  ALBA
IULIA LOT 1 – Alcala de Henares (inclusiv legătura cu Str. Gheorghe Șincai), Gârda,
Drăgășani,  Zăvoi,  Lupșa,  Calistrat  Hogaș,  Abrudului,  Vidra,  Albac,  Stadionului,
Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, Lotru”
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 358/2018 a Consiliului
local  cu  privire  la participarea  Direcției  de  Asistență  Socială  în  cadrul
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea
de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și
socio-medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului  ” LA TINE
ACASĂ,  ÎNGRIJIRE  SOCIALĂ  LA DOMICILIU  ALBA IULIA”,  modificată  și
completată ulterior
 7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizarii  sumelor  din  excedentul
bugetului local din anul precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare în anul 2022
 8. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale la HCL nr.425/2021
pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul
”EXTINDERE  REȚEA CANALIZARE SI  APA PE  STRĂZILE:  AZUR,  ZENIT,
ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, STR. ORIZONT



9,  ORIZONT 10,  ORIZONT 16,  ORIZONT 21 ,  ORIZONT 23 ,  ORIZONT 24,
ORIZONT 25, ORIZONT 26” în vederea depunerii în cadrul programului Național de
Investiții „Anghel Saligny”
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul  de  investiții  MODERNIZĂRI  INTERIOARE,  LUCRĂRI  DE
CONSTRUCȚIE,  PARDOSELI,  TÂMPLĂRIE,  LAMBRIURI,  FINISAJE  PENTRU
SALA DE ACTIVITĂȚI - MUNICIPIUL ALBA IULIA
 10.  Proiect  de  hotărâre  privind actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici 
pentru  obiectivul  de  investiții  CONSTRUIRE  ANSAMBLU  DE  LOCUINȚE
SOCIALE  5 TRONSOANE - tip B2, B3, B4 - cartier Gheorghe Șincai, Municipiul
Alba Iulia, aprobați prin Hotărârea nr.258/2021 a Consiliului Local al municipiului
Alba Iulia
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor
tehnico-economici  actualizați  pentru  realizarea  obiectivului  de  investiții:
REABILITARE INFRASTRUCTURA REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL
1 -  tronsoanele  1,  2  și  3,  străzile:  Regimentul  V Vânători,  b-dul  Ferdinand,  str.
I.C.Bratianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei,
aprobați prin Hotărârea nr.236/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia
 12.  Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea bugetului  de venituri  și  cheltuieli
rectificat și a anexelor la Ocolul Silvic Sebeș RA, pe anul 2021
 13.  Proiect  de hotărâre privind trecerea din domeniul  privat al  municipiului
Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia a unor imobile  situate în
Alba Iulia, Zona Ampoi I

  
 1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli pe anul 2022 al Municipiului Alba Iulia 

Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr – director executiv Direcția cheltuieli -  care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Teofila Țîr: ”Bună ziua. Pentru început, vă spun că bugetul de venituri și cheltuieli
pentru anul 2022 a fost elaborat pe baza  legii nr. 317/2021 – legea privind bugetul de
stat pe anul 2022, legea nr. 273/2006 – legea finanțelor publice locale  și a prevederilor
celorlalte  acte  normative  care  fac  referire  la  modul  de  elaborare  și  planificare  a
cheltuielilor  din  bugetul  local  în  bugetul  de  venituri  și  cheltuieli  centralizat.  De la
început vă spun că bugetul este elaborat  pe cele două secțiuni: secțiunea de funcționare
și secțiunea de dezvoltare, atât la venituri cât și la cheltuieli  cuprinzând pe secțiunea de
dezvoltare funcționalitatea aparatului propriu, a serviciilor publice iar pe secțiunea de
dezvoltare,  derularea  proiectelor  de  finanțare  nerambursabilă,  cât  și  cheltuielile  de
capital. Vă mai înștiințez faptul că aceste procente, aceste sume pe care le avem azi,
procentele de fapt sunt relative, întrucât urmează să primim comunicările pentru cotele



defalcate din TVA pentru costul per elev. Ieri a fost ședința de guvern.
 De  asemenea,  nu  am primit  costul  standard  pentru  creșe  și  costurile  pentru
învățământul particular. Așadar, dacă în cursul zilelor următoare  sau până la ședința din
data de 28 vom primi aceste sume, este necesar pentru a intra cu o rectificare de buget
pentru a prinde aceste sume. 
 Dacă trecem la buget, pentru o imagine de ansamblu a bugetului de venituri și
cheltuieli consolidat, am făcut o prezentare a tuturor bugetelor pentru a vedea și a ne
imagina cum sunt planificate cheltuielile în buget.  Sunt aceste patru bugete, pe care de
altfel le aveți și în materialele pe care vi le-am prezentat. În primul rând avem bugetul
local  care este cu cea mai mare pondere de 368997,51 mii lei. Toate cifrele sunt în mii
lei. 
 Bugetul  creditelor  interne.  Este  vorba  de  15219  mii  lei,  sume  rămase  din
împrumutul contractat  anul trecut de 50 milioane de lei. Au rămas necheltuiți 15219.
Urmează  a  fi  repartizați  pe  obiective  de  investiții  privind  fondurile  externe
nerambursabile, proiectele în anul 2022.
 Bugetul fondurilor nerambursabile este acea sursă separată, dar care tot așa pe
nivelul acestor venituri,  se planifică cheltuielile  pe proiectele respective. Este vorba de
acele Erasmus-uri, Iris. Sunt mai multe proiecte. Sunt acele proiecte norvegiene. 
 Și bugetul instituțiilor publice  finanțate integral sau parțial  din venituri proprii.
Aici  este vorba de centrele bugetare din învățământ,  cele 21 de centre plus Clubul
Sportiv Municipal  care merge pe alt buget, conform clasificației bugetare.
 V-am făcut și o prezentare grafică a acestor bugete. Cea mai mare pondere o are
bugetul local  de 91,08%.  Sursa C – credite 3,76%. Sursa D – 2,77%. Sursa E + G
reprezintă autofinanțatele de la învățământ plus Clubul Sportiv Municipal. 
 Tot așa, pentru o imagine mai reală asupra veniturilor care compun acest buget și
pe baza căruia planificăm cheltuielile pe cele două secțiuni ... tot așa pe secțiuni mai
detaliat  un  pic  și  partea  de  venituri,  din  ce  se  compun  veniturile  pe  secțiunea  de
funcționare. Din venituri proprii estimate a se realiza în cursul anului 2022 în sumă de
60150 mii lei. Cotele defalcate din impozitul pe venit care sunt sume comunicate de
Administrația Județeană a Finanțelor Publice în funcție de calculele făcute  pe baza a
ceea ce se virează la Ministerul Finanțelor – 124915 mii lei. Sume defalcate din TVA
22216. Aici se va completa în momentul în care vin comunicările  pentru costul per elev.
Sunt sume din TVA și le vom adăuga. Estimarea la aceste venituri, la costul per elev,
Acele sume. Și la învățământul particular și la costul standard pe creșe evaluat la un pic
mai mult de 10 milioane de lei. Deci, procentele se vor modifica  după ce adăugăm
aceste sume. Normal, și bugetul se va majora cu aceste sume. 
 Sumele de la Consiliul Județean – 2 milioane 100. Subvenții la sănătate. Aici
trebuie să precizez faptul că sunt acele sume din care se plătesc cheltuielile de personal
la asistența medicală și sume care vin de la bugetul de stat. Deci, se reîntregește bugetul
local cu acele sume. Se solicită lunar. Subvenții de la încălzire 400 mii lei. Donații și
sponsorizări care nu au fost utilizate în anul 2021 la final. Au venit după ce au avut loc
evenimentele pentru care au fost făcute aceste donații. Și vărsămintele  din secțiunea de
funcționare în cea de dezvoltare.
 Și  dacă  trecem la  secțiunea  de  dezvoltare,  observăm că  și  aici  avem tot  așa
vărsămintele care sunt cu plus în dezvoltare și cu minus în funcționare pentru a regla și a



acoperi  veniturile care nu sunt suficiente  pe secțiunea de dezvoltare, conform legii nr.
273. Ele se compun din proiecte. Suma de 16191,61 mii lei. Veniturile din valorificarea
bunurilor de 5,19, venituri care se trec în buget doar în momentul încasării lor. Sumele
din fonduri externe nerambursabile în sumă de 106832,34 mii lei. Și vărsămintele cu
plus, cele care sunt și pe secțiunea de funcționare.  Acestea sunt toate veniturile care
alcătuiesc bugetul.  Totalul  bugetelor  la  cheltuieli  sunt  pe aceleași  surse de venituri.
Exact pe aceleași se planifică și cheltuielile în buget. Pe sursele de veniturile respective
ale  bugetelor  respective.  Aceleași  procente  pe bugetul  local,  pe cheltuielile  interne,
fondurile nerambursabile și pe autofinanțate. 
 Am făcut o reprezentare grafică a bugetului pe partea de cheltuieli pe capitole. Pe
capitolul 51 autorități publice. Avem procentele la fiecare în parte. Nu știu dacă aveți
toată lumea materialele. Dacă nu, vi le mai citesc încă odată de pe acest videoproector.
Vedem că cea mai mare pondere este undeva pe la capitolul 70 – 24,95%. La capitolul
84 – transporturi unde mă opresc un pic să vă spun că nu trebuie să considerăm aici  că
este  numai  subvenția  pentru  transport.  Nu.  Aici  sunt  reparațiile  curente  la  străzi,
reparațiile capitale la străzi, cheltuieli de capital, cotizațiile la Aida mică, Aida mare. Pe
urmă, la capitolul 51- autorități publice – 6,83 %. Pe protecția mediului 3,73%. Sănătate
66 – 3,73%, Aici precizez faptul că toate sumele le recuperăm, mai puțin după noua
legislație apărută, nu se mai finanțează de la bugetul de stat medicamentele. Am alocat
pentru  asta  și  pe  alte  cheltuieli  cu  reparația  la  tehnica  medicilor  stomatologi  din
învățământ o sumă de 1000. Un milion am alocat din bugetul local. La ordine publică și
siguranța națională 3,44%. Dobânzi, tranzacții capitolul 55  1,38%. Alte servicii publice
la capitolul 54 – 0,98. Aici este vorba de evidența populației și Direcția Programe. Și
capitolul 67 – 12,89%. Capitolul 68 – 13,37%. Din nou, am făcut pe secțiuni pentru a
vedea  cheltuiala   pe  tipuri  de  cheltuieli  pe  secțiunea  de  funcționare.  Cheltuieli  de
personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, dobânzile, transferurile. Deci, toate tipurile de
cheltuieli din secțiunea de funcționare. La cheltuieli de personal avem un procent de
34,83%.  Aici  include  absolut  toate  cheltuielile  de  personal  de  pe  secțiunea  de
funcționare raportat la totalul secțiunii de funcționare, nu la total buget. 
 Cheltuieli  cu bunuri  și  servicii  tot din secțiune reprezintă 31,41%. Dobânzile,
subvențiile transport, fondul de rezervă,  împrumuturile 5,30%. Împrumuturile, dacă
observați pe capitolul 70 e o creștere față de anul trecut pentru că intrăm la noul credit
contractat. 
 Transferul între unități ale administrației publice locale. Aici este vorba de Clubul
Sportiv Municipal, asistența socială. 
 Tot așa, pe secțiunea de dezvoltare am vrut să scot în relief proiectele care sunt de
135482. Deci, un procent de 75,92% din secțiunea de dezvoltare.  Cheltuielile de capital
16729. Aici este vorba de cheltuieli de capital  doar pe secțiunea de dezvoltare doar din
bugetul local. Este o sumă de 969 care este pe AFM. Deci, este vorba de un proiect.
Acele sume vin din bugetul de stat. Dar fiind cheltuieli de capital, aici trebuie să le
cuprindem la cheltuieli de capital.  Transferuri Club Sportiv Municipal sunt transferuri
care se fac la Club Sportiv Municipal. Și alte transferuri 3730 care reprezintă 2,09. Este
vorba  de  gratuitățile  pe  care  le  plătim  la  pensionari,  gratuități  la  persooanele  cu
handicap.
 Bugetul  local  pe  tipuri  de  cheltuieli.   Aici  este  vorba,  tot  așa  pe  titlurile  de



cheltuieli, pe fiecare tip de cheltuieli.  Cheltuieli de personal. Cheltuielile de personal
sunt la 18,01%. M-aș opri din nou la acest procent să dau câteva explicații. În aceste
cheltuieli de personal intră: cheltuieli de personal pe aparatul propriu, pe toate serviciile
publice, pe asistența socială, pe Căminul pentru persoane vârstnice, pe Clubul Sportiv
Municipal,  asistenții personali ai persoanelor cu handicap și cheltuieli de personal pe
asistența medicală. 
 Bunurile și serviciile, tot așa pe titlurile  pe care vi le-am spus anterior. Dobânzile,
transferurile între unități 5420, sume care merg către Clubul Sportiv Municipal. Alte
transferuri  de 11492. Aici este un procent de 3,11. Ce se cuprinde? Capitolul 67  unde
este vorba de acele parteneriate, acele sume aprobate prin hotărâri de consiliu de către
dumneavoastră pentru diverse parteneriate. Cultura scrisă, pentru fotbal, pentru rugby,
pentru tenis, memoria urbis, protopopiatul.  Și tot ce avem pe capitolul 68 – parteneriate
cu Maria Beatrice, cu Sfântul Meletie, Sfânta Ana și alte parteneriate. 
 Asistența socială. Aici sunt cuprinse indemnizațiile la persoanele cu handicap.
Alte  cheltuieli  sunt  bursele  și  sumele alocate  pentru unitățile  de  cult.  Cheltuieli  de
capital  care sunt din bugetul local,  excedentul  anului 2021 și  acea sumă din AFM.
Împrumuturile care de la 8432 cât a fost în 2021, avem 10137. Deci, intervine încă o
rată  la  împrumut.  Proiectele  135482.  Fondul  de  rezervă  și  subvențiile  la  transport
20259,81.
 Aici este o expunere tot așa pe tipuri de cheltuieli.  Dar la bugetul local sunt
adăugate și autofinanțatele. Sumele pe care le încasează unitățile de învățământ  din
venituri proprii precum și Clubul Sportiv Municipal. 
 Structura cheltuielilor de personal – aici am încercat să arăt cum sunt. Cam cât
revine  fiecărui  sector.  Adică,  aparatul  propriu  cu  serviciile  publice.  Ce  înseamnă?
Aparatul în primărie plus serviciile publice: ADPP, Administrarea domeniului public,
Evidența  populației,  Direcția  Programe,  cadastru.  Toate  serviciile  din  subordinea
Primăriei care merg pe codul fiscal al Primăriei se includ aici. Pe urmă creșele. Aici am
cuprins suma de un milion două sute din bugetul local, urmând ca diferența de două
milioane să vină de la Ministerul Educației și Învățământului.
 Capitolul 66 – sănătate. Este vorba de asistența medicală, asistenții personali ai
persoanelor cu handicap – 11500. Cheltuieli de personal pentru Direcția de asistență
socială  –  6211,  Căminul  pentru  persoane  vârstnice,  Clubul  Sportiv  Municipal,  și
învățământul autofinanțat.
 Bugetul creditelor interne este de 15219 rămas de anul trecut, care este repartizat
pe cheltuielile de capital pe lista de investiții. Bugetul proiectelor europene finanțate din
fonduri externe nerambursabile  reprezintă 37,20% din total buget. Finanțare europeană,
bugetul de stat și finanțare buget local plus contribuție proprie.
 Am încercat să fac o structură  a cheltuielilor pe capitolul 65 Învățământ, însă fără
acele sume care urmează  a fi comunicate de la bugetul de stat, pe care le vom cuprinde
în momentul în care  avem comunicarea făcută.
 Și un ultim slide cu cheltuieli de capital pe toate sursele de finanțare. Dacă luăm
ponderea acestor cheltuieli de capital din totalul bugetelor reprezintă 44,41% cheltuieli
de capital. Vă mulțumesc și vă rog să mă întrebați  acolo unde aveți întrebări, neclarități.
Vă stau la dispoziție.
 Îmi cer scuze. Tocmai ieri am primit o cerere  pentru o unitate de cult  - Biserica



Penticostală din Micești care solicită o sumă de bani. Până la urmă se propune o sumă
de 20 mii lei pe anexa 7.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Mulțumesc frumos. Discuții?”
 Claudia Cânța: ”Bună ziua în primul rând. Vreau să menționez că lista de investiții
va suferi  ușoare  modificări   între  capitole  bugetare  pentru asigurarea condițiilor  de
angajare a unor cheltuieli specifice. De exemplu, la proiectul  cu iluminatul pe șanțurile
Cetății vreau să duc 4000 de lei  pe secțiunea de cheltuieli materiale  pentru a putea
angaja un contract de publicitate. De pe proiectul Conventum Rerum  vreau să iau 8000
de lei să îi duc pe același  obiectiv dar pe obiecte de inventar. Da. Deci, la adăpostul de
câini vreau să aduc 9000 de lei de pe Conventum Rerum pentru a susține niște lucrări
suplimentare care au apărut pe parcurs, respectiv 2000 de lei. Tot de pe Convertum
Rerum  vreau să iau să duc la capitolul 61.02 pentru autovehiculul de ridicat mașini.”
 Pleșa Gabriel: ”Atât? Da?”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Mulțumesc!”
 Pleșa Gabriel: ”Mai sunt colegi care mai au modificări aici sau după dezbatere?”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Discuții? Nu avem discuții? Sunt amendamente? ”
 Medrea Bogdan: ”Da. Sunt.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Înregistrate? Sau le facem acum?”
 Medrea Bogdan: ”Păi nu, că am zis că nu le mai înregistrăm.”
 Marcel  Jeler:  ”Vreau  să  vă  spun  că  vă  rog  să  rămâneți  consecvenți  pentru
înregistrare. Doar pentru situații deosebite le băgați așa. Nu pentru că e o excepție ... de
acum schimbăm regula.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Am înțeles, domnul secretar! E o excepție!”
 Medrea Bogdan: ”După cum știți, în fiecare an avem aceeași problemă  în ceea ce
privește copiii din creșă. Avem în jur de 170 de copii care nu au loc în creșele publice.
Noi revenim cu un proiect. Poate ați mai auzit de el. L-am mai dezvoltat și anul trecut.
Sunt într-adevăr niște investiții  în acest sens derulate de  Primăria Alba Iulia la nivel de
studiu de fezabilitate. Din câte am văzut și din experiența pe care o am în domeniul
achizițiilor publice și  al  construcțiilor,  sunt termene care durează 3,  4,  5 ani.  Poate
vedem și Liceul Economic care deja cred că are șase ani de când a început achiziția și
până s-au finalizat lucrările respective. Noi venim cu un proiect cu un impact bugetar
destul de mic, cu un proiect implementat și în alte zone pentru construirea unor creșe
modulare, creșe de proximitate  care să acopere totalul necesar  al acestor cereri  care nu
pot fi acoperite de către Primăria Alba Iulia. În acest sens solicităm o sumă de 70 mii de
euro pentru proiectare în prima fază a unor creșe modulare.  Am identificat și  zona
pentru  a  construi  acest  număr  de  170  de  locuri.  Adică,  amendamentul  nostru  este
solicitarea unei sume de 70 mii euro pentru demararea proiectării acestor creșe.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Adică, 350 mii de lei, că vorbim în lei.”
 Medrea Bogdan: ”Acesta ar fi primul amendament.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Sunt mai multe?”
 Medrea Bogdan: ”Da. Sunt. O să dau cuvântul colegei mele Narcisa pentru cel
de-al doilea.”
 Narcisa Bărbuleț: ”Propunerea mea ca amendament este legată de programul de
dezvoltare Edu Alba Iulia. Îmi doresc să fie cuprinse  în bugetul local pentru a nu exista
diferențe între personalul angajat  al școlilor. După cum știți, în școală personalul angajat



este  în  felul  următor:  atât  personalul  didactic  unde  intră  profesorii,  învățătorii  și
educatorii. Personalul didactic auxiliar  care cuprinde tot ce înseamnă contabil, secretar,
informatician,  bibliotecar  și  administrator  de  patrimoniu,   și  personalul  nedidactic
respectiv femeile de serviciu, portari, mecanic și așa mai departe. Datorită faptului că și
personalul didactic auxiliar face cursuri de perfecționare, are nevoie de așa ceva, are
nevoie de fond de carte, are nevoie să achiziționeze laptopuri, tablete și așa mai departe,
practic la ceea ce se pot folosi.  Și am votat împreună acele vouchere educaționale.
Rugămintea mea  este de a extinde acest program  și de  a acorda  și pentru personalul
didactic auxiliar  aceste vouchere educaționale în valoare de 300 de lei. Vă reamintesc
că pentru personalul didactic am votat în valoare de 600 de lei. Iar propunerea mea este
de a cuprinde în buget extinderea acestui program pentru personalul didactic auxiliar cu
vouchere educaționale în valoare de 300 de lei. După cum știți, sunt un pilon foarte
important al învățământului. Sunt angajații învățământului. Și din această cauză vin cu
această propunere în fața dumneavoastră.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Sunt președinte și  trebuie să întreb.  Spuneți-mi  o
sumă aici. Vorbim de sume prinse în buget. 300 de lei. Atât?”
 Bărbuleț Narcisa Ioana: ”300 de lei este valoarea unui voucher acolo unde norma
personalului didactic auxiliar este întreagă. Eu am făcut așa o estimare undeva la cinci
persoane  angajate  pe  o  unitate  de  învățământ.  Deci,  am pus  câte  unu  din  fiecare.
Precizez că sunt unități de învățământ care au și contabil  și contabil șef. Dar am pus o
medie de cinci. Mi-a ieșit undeva la ... Imi cer scuze. Tot în euro am socotit. Undeva la
6300 euro. Undeva la 30 și ceva de mii de lei.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Da.  Mulțumesc  frumos!  Mai  sunt  și  alte
amendamente?”
 Stanciu  Alin:  ”Bună  ziua.  În  cadrul  capitolului  74.02  –  protecția  mediului,
canalizare și colectarea apelor reziduale aș avea primul amendament cu privire la strada
Pepinierei. Reprezintă strada din spatele stadionului. Aproximativ 400 metri liniari unde
este nevoie și de o stație de pompare. Suma estimată este de un milion 250 mii lei. Este
una dintre străzile care este afectată în momentul în care cad ploile. Se inundă curțile.
Acest amendament a fost prezentat și în cadrul bugetului de anul trecut. La rugămintea
oamenilor, cred că ar trebui să soluționăm totuși și această problemă.
 Alt amendament, tot în cadrul aceluiași capitol este pe strada Păpădiei. Este o
stradă din Oarda de Sus. Face legătura între strada Haiducilor și vestita punte  pe care nu
o rezolvă nimeni și nu o repară nimeni. Și ne-o asumăm noi. Este vorba de un buget de
350 mii lei. Nu este nevoie de stație de pompare. Este nevoie doar de branșamente. Pe
linie de branșare. Și lungimea este de 100 metri. Nu reprezintă un impact foarte mare
bugetar pentru Primărie.”
 Pleșa Gabriel: ”Prima stradă care este?”
 Stanciu Alin: ”Strada Pepinierei. Este din strada din spatele  stadionului.”
 Medrea Bogdan: ”Doresc numai să vin în completarea străzii Pepinierei. Ca să vă
faceți o idee cei care nu știți zona. Este o zonă care în urma sistematizării cartierului
Oarda,  partea  de  sus  a  început  să  devină  inundabilă.  Ea  rămâne  cumva  sub  cota
drumului amenajat. Și poate ar trebui un pic să tratăm prioritar.”
 Claudia Cânța: ”Dacă îmi permiteți!”
 Pleșa Gabriel: ”Nu, nu! Lăsați să spună prima dată amendamentele și după aceea



discutăm punctual.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”La strada Păpădiei suma nu este trecută.”
 Stanciu Alin: ”La Păpădiei suma este de 350 mii lei. Sunt doar 100 metri liniari.
La canalizare. Cinci unități de branșare.
 Aș mai avea un amendament în cadrul capitolului 65.02. La învățământ. Capitolul
65. Știm și noi că școala Avram Iancu este suprapopulată. Nu mai au loc unde să își
construiască clase. Sala de sport, deși este pusă ca și achiziție, nimeni nu binevoiește să
participe la licitație. Și de Școala Avram Iancu  aparține și școala din Oarda de Jos, unde
clasele sunt foarte mari, spațiul în curte este destul de mare. Aș propune să realizăm
investiții pentru reabilitarea acestei școli. Și la propunerea și la buna colaborare  cu
domnii de la generală Avram Iancu să mutăm clasa pregătitoare  și un after school. Și
putem să dotăm școala cu săli de mese și cu tot ce se poate. Nu cred că este o problemă
distanța de la Alba Iulia la Oarda, având în vedere comparația cu școala de la Ciugud.
Plus mai este un caz similar. Școala de la Micești. Școala de la Micești este arondată la
Liceul Sportiv  din Alba Iulia, unde clasele totuși nu sunt foarte mari cum sunt clasele de
la Oarda. Suma alocată ca și buget este 2 milioane 500 mii lei. Asta ar însemna reparații,
tencuieli, izolații, sistemul de încălzire.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Mulțumesc frumos! Alte amendamente?”
 Medrea Bogdan: ”Mai avem încă un amendament. Este un proiect care a fost
implementat și la Brașov pentru stimularea mișcării făcute de către tineri. Și este vorba
de un voucher. Și aș merge pe o chestie pilot de 500 vouchere de câte 100 de euro pentru
copiii din unitățile de învățământ din municipiul Alba Iulia pentru achiziția de biciclete.
Cred că putem să susținem și să stimulăm mișcarea în oraș. Și cred că întotdeauna am
avut 100 euro de persoană, 500 de euro în primă fază  să vedem cum funcționează. E o
propunere pilot și ulterior putem să o extindem.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”250 mii lei. Primăria funcționează pe lei.”
 Medrea Bogdan: ”Și la proiectul 1 revin cu invitația  celor care sunt interesați.
Putem să  mergem împreună  să  vedem cum funcționează,  care  sunt  cheltuielile  de
exploatare, care sunt plusurile și minusurile unei grădinițe modulare făcută în București,
Sectorul 4.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Primul  amendament  propus  de  colegii  de  la  PSD.  Am avut
discuții. Dar am zis-o și în dezbaterea finală pe buget. Vreau să merg să văd acolo la
Sectorul 4 astfel de creșă modulară.  Să mă interesez cum funcționează, dacă sunt toate
avizele sanitare, igienice. Și totuși, să văd costurile per copil. Așa cum am spus-o și în
alte discuții,  noi  suntem destul  de avansați  cu două din creșe.  Cea mică pe care o
transformăm la Partoș, de vreo 45 de locuri și la care suntem la descărcare arheologică.
Și contract cu primele 33 de creșe făcute de guvern în municipiul reședință de județ.
Creșa mare 120 de locuri. Deci, am intrat în primele 33 în zona Gheorghe Șincai. Avem
proiectul  tehnic   și  nu  știu  dacă  și  autorizația  pentru  creșa  pentru  care  vrem să  o
construim noi pe Lalelelor. Cea de 90 de locuri.  Aici încă nu avem sursa de finanțare
pentru  construcția  efectivă.  Dar  suntem  cu  toată  documentația  realizată.  Ceea  ce
înseamnă 120 plus 90 înseamnă 210 plus 45 inseamnă 255. Dacă scădem cei 90 pentru
că nu este sigur când avem investiția asta, sigur ne ducem undeva la 165 de locuri.
Aproape deficitul pe care îl aveam.
 Bun. Eu am zis în felul următor. Sunt de acord. Dacă lucrurile sunt în regulă,



putem porni pentru că avem bani în buget pentru studiu de fezabilitate ca să vedem
exact cât costă și ce presupune această investiție. Deci, sunt de acord să vedem dar nu
trebuie prinși bani acum în buget.
 Edu Alba Iulia – 300 de lei vouchere. Ați zis în jur de 100 de persoane. Personal
didactic auxiliar. Este un efort minim zic eu pentru bugetul municipiului Alba Iulia.
Undeva 30 – 35 mii de lei. Și aș fi de acord să suplimentăm, să vedem de unde găsim
banii pentru acest lucru. Alături de proiectul pe care l-ați făcut  grupul de consilieri
locali, domnul Florea și doamnele care lucrează în învățământ, alături  de bursele pe
care le acordăm făcute de cei doi consilieri, Marius Filimon și Sandu Cornel. Eu cred că
eforturile municipalității, alături de ceea ce facem de ani de zile pentru proiectul Micul
Prinț,  pentru  preșcolari,  eu  cred  că  eforturile  municipalității,  nemaipunând  partea
investițională în școli și grădinițe, este considerabil. Și eu cred că trebuie apreciat.
 Acum, revin la proiectele 3 și 4. Am avut discuții. Chiar eu am fost la Oarda de
Jos. Pepinierei e strada, cea care merge la baza sportivă de la Oarda. Oricum aveam de
gând să o facem în acest an de zile.”
 Stanciu Alin: ”Nici o problemă! O facem!”
 Pleșa Gabriel: ”Numai puțin. Oricum aveam de gând să o facem în acest an. Noi o
să facem niște lucrări de modernizare acolo la baza sportivă. Oricum partea de încălzire
și  apă  caldă  ...  O  să  vedem.  Este  documentația.  Da,  doamna  șefă  de  serviciu.
Documentația  este  la  colegii  de  la  APA CTTA pentru  această  stradă.   Vorbesc  de
canalizare și canalizarea pluvială. Deci, știm această situație. Știm că drumul este foarte
înalt față de partea aceasta. Deci, oricum eu zic că se va realiza în acest an. Nu trebuie
amendament și nu trebuie bani  duși acum pentru așa ceva. 
 Strada Păpădiei – același lucru. Este documentația la APA CTTA. Chiar azi am
avut o ședință la Asociația Apa Alba. De acolo am venit. Exact asta ni s-a promis de
către domnul director. Că toate documentațiile pentru extinderi de rețele de canalizare și
apă  ni le vor termina până undeva până în luna mai. Dar acestea o să încercăm să fie
prioritate. Pentru că așa cum spuneți, sunt porțiuni scurte  sau străzi scurte. Să încercăm
să le rezolvăm. Ce pot să vă spun, domnule consilier și doamna consilier, pentru că
sunteți doi consilieri de la Oarda de Sus și Oarda de Jos aici, este că, categoric facem
aceste lucrări. Pe Păpădiei vom duce și iluminatul, pentru că din câte știu eu nu există
iluminat public. Vom face strada Victoriei cu parapeți, rigole, trotuare și mai vedem dacă
trebuie să intervenim și la carosabil. Și suntem, știți foarte bine ... am comandat  studiu
de fezabilitate pe străzile neasfaltate din Oarda de Sus - Mohorului. Mai sunt străzi în
lista pe care o vedeți  cu extinderea iluminatului public  din Oarda de Sus la solicitarea
cetățenilor și a dumneavoastră.
 Va mai fi loc de joacă la Oarda de Sus. Deci, vor fi investiții. A! Numai săptămâna
trecută am fost să vedem ce facem cu extinderea rețelei de curent pe strada Răsăritului și
acea zonă de case care a rămas oarecum izolată cu acele probleme cu reintrarea în
legalitate a rețelei electrice.”
 Claudia Cânța: ”Documentația tehnico-economică pentru extindere rețele  apă și
canalizare mai are inclusă și străzile: Stufului, Stocului, Făgetului.”
 Pleșa Gabriel: ”În ceea ce privește amendamentul 5 cu școala din Oarda de Jos. Și
eu îmi doresc și sunt convins că și dumneavoastră ca majoritate, să revină elevii în
școlile  din  cartierele  respective.  Pentru  noi,  administrația  locală,  ar  fi  benefic.



Experimentul bun care zic eu că a fost la Micești, m-aș bucura să se repete și la Oarda de
Jos, care și el este un cartier cu familii tinere care se mută, cu zone rezidențiale noi. Din
păcate, exact luna trecută într-o ședință de consiliu am votat rețeaua școlară. Deci, ea nu
se poate să ... Și dacă am face eforturi, elevii nu mai pot să vină în anul școlar 2022 –
2023. În schimb, vom vedea  și vom evalua în acest an ceea ce avem de făcut acolo.
Discutăm cu comunitatea. După ultimele discuții, sunt undeva la 89 de copii care se duc
la alte școli din oraș. Probabil o să crească. Și categoric, la 100 de levi, e aici și domnul
inspector general, ne putem gândi dacă investițiile nu sunt majore. Și nu sunt majore
acolo.  Să revină copiii acolo. Să revină clasele primare. Ne vom gândi împreună cu
inspectoratul  cine să revină în clădirea de la Oarda de Jos.  Și noi ne dorim exact ca la
Micești, să nu mai meargă părinții cu copiii în oraș și să fie  școala acolo. Tocmai de
aceea nu putem bugeta. Pentru că oricum rețeaua școlară  e votată și nu vom putea în
2022 – 2023 să ducem copiii acolo și dacă ne-am dori acest lucru. Vă rog, domnule
inspector!”
 Sandu Cornel Stelian: ”În legătură cu Școala de la Oarda. Nimeni nu și-a dorit
niciodată  să  desființeze  școala  aia.  Ea  s-a  autodesființat.  Țin  minte  că  eram  în
inspectorat pe vremea aia și chiar am vrut să rămână școala pe considerentul  de a
reduce mobilitatea. De aceea, eu am fost și sunt și pentru menținerea școlii din Bărăbanț
și Micești. Nu are rost copilașul ăla de șase ani să îl aducem la Școala 3, la Școala 1, sa îl
ducem în Cetate. Mi se pare o aberație. Și întotdeauna am susținut chestiunea asta.
Problema nu este ... Dacă vreți, putem repara clădirile. Problema nu aici este. Problema
este de a găsi copiii de clasă pregătitoare. Pentru că dacă pornim, pornim cu o clasă. Va
fi foarte greu să îi aducem pe cei de clasa a doua și a treia care deja sunt plecați în alte
obiective, să rămână la școală. Dacă Școala 3 de care aparține școala din Oarda, dacă își
propune și când fac recensământul copiilor să facă o clasă pregătitoare la Oarda, nu are
nimeni nimic împotrivă.  Când aprobăm rețeaua școlară,  prindem și  acea clasă.  Dar
trebuie să avem garanția  că în acea clasă pregătitoare pornesc 15 elevi. Clasa e medie
între atât și atât. În medie 17 elevi. Dar am zis să fie 15 elevi. Și dacă pornesc, nu e
absolut nici o problemă să funcționeze școala acolo. Dar încă odată. Școala s-a desființat
pentru că cei din oarda au preferat să își ducă copiii la școlile din oraș. Deși toată lumea
vroia să rămână acolo la școală. Și din partea vechiului consiliu local  politica a fost ca
ei să rămână și să urmeze școala de la Oarda. Deci, problema nu este construcția sau
reparația acelei școli ci problema e pur și simplu de a-i lămuri pe acei copii. Mai mult,
cei de la Școala 3, acum un an sau doi au vrut să facă acolo un fel de after school, să îi
ducă pe copiii de pregătitoare. La care părinții nu ar fi fost de acord. Că ar fi însemnat
clasa pregătitoare să facă acolo, să îi țină cumva la joacă, să le ducă mâncare. Nu au fost
părinții de acord, că ei vor să îi aducă la școală aici. Deci, asta e problema. Dacă vrem,
trebuie discutat la Școala 3 să facă recensământ în comunitate. Părinții din comunitate să
fie de acord să își lase copiii acolo, să nu îi mai ducă în oraș. Și problema se rezolvă. De
reabilitarea unei săli de clasă și a unei băi, cred că e chestiune de o lună de zile. Se poate
face în vacanța de vară. Pentru o clasă. Iar dacă pornești o clasă înseamnă că va merge și
în continuare. 90 de copii e puțin pentru nouă clase.   Învățământul primar înseamnă 0,9.
Înseamnă cam 10 copii. Eu cred că sunt mai mult în Oarda de 90.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Sigur,  asta  e  problema.  Nu  o  facem decât  dacă   își  dorește
comunitatea. Rămâne clar să discutăm cu comunitatea.



 Și doar atât. Ultimul. Achiziția de biciclete. Vouchere. Ziceți de copiii 14 – 18 ani,
dacă nu mă înșel.  E puțin discriminatoriu. Adică, 14 – 18 ani. Bun. Sunt de acord. Că
poate fi o vârstă. Dar eu cred că ar trebui să ne gândim, să vedem. De ce? Pentru că
infrastructura știți că este în modernizare acum. Avem atât cât avem piste de biciclete.
Putem să ne gândim la acest lucru. Dar o văd un pic restrictivă la copii de 14 – 18 ani.
Eu cred că dacă găsim resursa bugetară va trebui să ne gândim pentru toți copiii. Da?”
 Medrea Bogdan: ”Nu. Este un program pilot care funcționează la Brașov. Exact
pe același principiu. Eu aș vrea să revin un pic la primul proiect. Cel cu creșa. Ne-ați
spus  de  acele  proiecte  care  sunt  deja  în  derulare  care  sunt  la  faza  de  studiu  de
fezabilitate. Vreau să atrag atenția asupra faptului că chestia cu locurile în creșă este
arzătoare, în sensul că acele proiecte se vor termina probabil în 3, 4, 5 ani. Avem ca și
exemplu Liceul Economic care a fost terminat anul trecut în 2021, după vreo cinci ani
de zile. Aceste proiecte pe care noi le-am propus pentru creșe se termină în șase luni de
zile. Iar investiția totală, cel puțin raportată la investiția  care a fost făcută în Sectorul 4
București. Este 500 mii de euro. Noi am zis 700 de mii pentru a estima acele creșteri de
prețuri.  Oricum este  mult  acoperitor  față  de  ceea  ce  este  pe  piață  și  cred  că  este
realizabil. În șase luni de zile pot fi gata. Adică, acele cereri să fie soluționate din toamnă
începând.”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Doar strict, strict cifric. Să nu o luați nici după ... nici după
culoare. La creșa de la Partoș, cel puțin după lista de investiții o să fie vreo 3 milioane
100 pentru 45 de copii. Ceea ce propunem noi e cam tot pe acolo ca cifre. 90 de copii.
Terminabil într-un timp înjumătățit. Aceste creșe modulare, după ce se vor termina, și
cea de pe Lalelelor și Gheorghe Șincai, iertați-mă! Le putem vinde mai departe. Deci,
practic ar fi în discuție niște bani  care sunt, să zicem tot 3 milioane, dar pentru dublu
copii. Și pot intra, dacă lucrurile vor decurge de mâine, pot intra din septembrie în acele
creșe. Mulțumesc frumos.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Alte dscuții?”
 Stanciu Alin: ”Legat de cele două străzi. Legat de canalizare. Mi-ați spus că sunt
pe lista de investiții de la APA CTTA.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Nu.  Greșit.  Nu  sunt  pe  lista  investițiilor.
Documentațiile sunt trimise, se lucrează pentru proiect și după aceea pentru autorizație.
Când vor ieși de acolo în mai, exact promisiunea asta a fost, vor ieși cu autorizație de
construire.”
 Stanciu Alin: ”Bun. Întrebarea mea este ... pentru a da și eu niște răspunsuri mai
departe. Avem certitudinea că aceste canalizări se vor face și când?”
 Pleșa  Gabriel:  ”Bineînțeles.  Am spus-o  foarte  clar.  Dacă  avem documentația
făcută de operator care și preia aceste rețele. Categoric da! Nu se va pune problema de
bani. Probabil nu o să lucreze  operatorul. Achiziționăm constructor să facă. Pentru că
are foarte multe lucrări.”
 Stanciu Alin: ”Bun. Dumneavoastră ați vehiculat că pe strada Pepinierei se face și
colectarea de apă pluvială. Strada Pepinierei nu este asfaltată.”
 Pleșa Gabriel: ”Nu am vehiculat nimic. Știm foarte clar strada Pepinierei. Am zis
că va trebui rezolvată. Și vor trebui rezolvate și apele pluviale.”
 Stanciu Alin: ”Bine! Sunt multe străzi pe care trebuie să le rezolvăm. Problema e
că nu avem certitudinea dacă se face sau nu se face. Automat, dacă amendamentul era



inclus pe lista de buget, aveam obligația  de a-l realiza.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Nu vă supărați. Nici cu prinderea în buget nu avem
certitudinea!”
 Pleșa Gabriel: ”Hai să discutăm foarte sincer. Eu înțeleg că ar trebui să puneți
acest amendament ca și discutat. Dar trebuie să înțelegeți realitatea. Pe mine nu mă
interesează  nici de dat în presă, nici de spus după ce am propus și nu s-a votat. Încă
odată vă spun. Și fără să puneți dumneavoastră aceste evenimente, cele două străzi erau
prinse. Și ca dovadă, documentația este înaintată  la operatorul de apă și canalizare
pentru extinderea rețelei de canalizare. Ați văzut bani, sau dacă vă uitați atent, în bugetul
Clubului  Sportiv  Municipal  care  a  preluat  bazele  sportive,  bani  prinși   pentru
modernizarea bazei sportive din Oarda de Jos. Evident că nu modernizezi baza fără să
rezolvi acea stradă care se înfundă și care a rămas izolată acolo, nefăcută. Eu vă spun cu
toată sinceritatea acest lucru. Indiferent că veneați sau nu veneați cu acest amendament,
aceste străzi sunt în atenția executivului să le rezolve.”
 Stanciu Alin: ”Ca și proprietate. Baza e bază, strada e stradă. Eu cred că, totuși,
sunt două lucruri distincte. Nici o problemă. Nu trebuie să treacă amendamentul. Până la
urmă nu facem campanie electorală acum. Facem tot ce e mai bine. Doar trebuie să
avem certitudinea că se realizează acea canalizare. Iar vis a vis de stadion, pot să vă spun
că locuitorii din acea zonă au suportat mult groapa unde se devarsă tot ce înseamnă băile
de la stadion. Adică, iasă afară fosa, se varsă pe stradă. Oamenii să își rezolve problema!
Pentru că ar fi de bun simț ca să le rezolvăm problema.
 Iar vis a vis de școală, cred că nu m-am făcut bine înțeles. Vis a vis de școala de la
Oarda. Propunerea mea era pentru tot ceea ce înseamnă clasa pregătitoare de la Generală
3. Un număr de 100  de elevi să fie incluși la anul pe lista de învățământ. Tot ceea ce
înseamnă să se mute la Oarda. Și să se mute la Oarda, nu în clasele cum sunt dotate
acum. Clasele să fie dotate cu tot ce e nevoie. Pentru că dacă prezentăm ceva, niște clase
retehnologizate, tot ce trebuie, tot ce înseamnă ... și avem model școala de la Ciugud ...
vă spun eu sigur că or să fie de acord părinții să își ducă în acel loc. Nu e Oarda la 100
km față de Alba Iulia. E la cinci km. Circulație nu este dimineața. Dar în fine. Asta e.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Va fi circulație dacă se duc copiii acolo. Eu l-am
ascultat pe domnul inspector. Și aici chiar și eu vin să spun. Am o grămadă de prieteni
care își duc copiii la Școala 3. Între clasele  o – 4 vorbesc. Nu vorbesc de clasele 5 – 8.
No, dacă vreunul din ei o să fie de acord să se ducă la Oarda să își ducă copilul în fiecare
dimineață, eu nu știu ce să zic.”
 Stanciu Alin: ”Și eu duc copilul la generală 3. Ce aglomerație este pentru fiecare
elev! Nu este sală de sport! Nu este nici o perspectivă de dezvoltare pentru că nu permite
locația!”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Era  o  observație.  Nu trebuie  să  îmi  dați  nici  un
răspuns. Eu am zis ce am sesizat eu.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Sală  de  sport  va  fi  până  la  sfârșitul  anului.  Au la  CNI.  Din
nefericire s-a reluat procedura de achiziție acum un an de zile. Este finalizată. Așteaptă
semnarea contractului. Două luni de zile proiectare, opt luni de zile construcție. Domnul
director de la CNI zice că o astfel de sală se termină până la sfârșitul anului.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Discuții? Nu mai are nimeni nimic de spus? O să
votăm amendamentele prima dată.



 Amendamentul nr. 1 – 70000 euro respectiv 350000 ron pentru proiectare creșe
modulare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 6 voturi pentru Nanu Dana
Elisabeta,  Medrea  Bogdan,  Stanciu  Alin,  Bărbuleț  Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae
Alexandru, Florea Victor Paul, 3 abțineri Marius Filimon, Lupea Ioan Daniel, Holhoș
Teodor și 11 voturi împotrivă  Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Marean
Vasile Claudiu,  Medrea Petru Gabriel,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.”
 Marcel Jeler: ”Nu a trecut.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: „Amendamentul nr. 2.  30.000 lei pentru proiectul
Edu Alba Iulia.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Domnule președinte! Aici ar trebui revenit la celălalt
proiect și amendat acolo. Cu termene.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”data viitoare. Pregătit și ...”
 Rotar Corina: ”Aceeași procedură de acordare. Da.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț
Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea
Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean
Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.”

Raul sebastian Tudorașcu: ”Amendamentul nr. 3. Strada Pepinierei. 1 milion
250 mii ron. 400 metri liniari. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 5 voturi pentru Nanu Dana
Elisabeta, Medrea Bogdan, Stanciu Alin, Bărbuleț Narcisa Ioana, Florea Victor Paul,
4  voturi  împotrivă  Sandu  Cornel  Stelian,  Rotar  Corina,  Popescu  Antoniu  Emil,
Oltean Larisa Sabina și  11 abțineri   Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,
Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel,
Marean Vasile Claudiu,  Medrea Petru Gabriel,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan
Marcela.”
 Marcel Jeler: ”Nu a trecut.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Amendamentul nr. 4. Strada Păpădiei din Oarda
de Sus. 350000 ron. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 12 voturi pentru Marcela
Vâlcan, Nanu Dana Elisabeta, Medrea Bogdan, Stanciu Alin, Bărbuleț Narcisa Ioana,
Florea  Victor  Paul,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Gavrilă  Paven  Ionela,  Holhoș
Teodor, Marius Filimon, Fulea Ioan, Horșa Ioonuț, un vot împotrivă Popescu Antoniu
Emil  și  7  abțineri  Lupea  Ioan  Gabriel,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian
Tudorașcu,  Marean  Vasile  Claudiu,  Medrea  Petru  Gabriel,  Rotar  Corina,  Oltean
Larisa Sabina.„
 Marcel Jeler: ”A trecut.”



Raul Sebastian Tudorașcu: ”Amendamentul nr. 5. 2500000 ron. Școala Oarda
de Jos. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 5 voturi pentru Nanu Dana
Elisabeta, Medrea Bogdan, Bărbuleț Narcisa Ioana, Stanciu Alin, Florea Victor Paul,
un vot împotrivă Sandu Cornel Stelian și 14 abțineri  Dumitru Nicolae Alexandru,
Filimon Marius,  Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț,
Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,  Medrea Petru Gabriel,  Oltean Sabina
Larisa,  Popescu  Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,   Tudorașcu  Raul  Sebastian,  Vâlcan
Marcela.”
 Marcel Jeler: ”Amendamentul a fost respins.„

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Amendamentul nr. 6. Achiziția de biciclete pentru
copii cu vârsta între 14 – 18 ani. 250000 ron. Vouchere. 500 vouchere. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, amendamentul nr. 6 a fost votat cu 5 voturi pentru Nanu
Dana Elisabeta, Medrea Bogdan, Bărbuleț Narcisa Ioana, Stanciu Alin, Florea Victor
Paul,  3 abțineri  Marius Filimon, Holhoș Teodor,  Lupea Ioan Gabriel  și  12 voturi
împotrivă  Dumitru Nicolae Alexandru,   Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa
Ionuț, Marean Vasile Claudiu,  Medrea Petru Gabriel,  Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,   Tudorașcu  Raul  Sebastian,
Vâlcan Marcela.”

Marcel Jeler: ”Nu a trecut amendamentul.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Avem  două  amendamente  care  au  trecut.
Amendamentul  nr.  2  și  amendamentul  nr.  4.  Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre
împreună cu cele două amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul de hotărâre împreună cu cele două amendamente
a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,
Filimon  Marius,  Florea  Victor  Paul,  Fulea  Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,  Holhoș
Teodor,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul
Sebastian, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 43/2022

 Nanu Dana Elisabeta: ”Domnule președinte! Două secunde. Înainte să trecem
la punctul  2.  Vă rog.  Noi  am avut  un chestionar vis  a  vis  de ceea ce își  doresc
cetățenii în acest an, cu niște întrebări foarte deschise. Și două dintre ele, pe lângă
cele pe care le-am avut, fie în amendamente, fie în lista de investiții. Unul dintre ele a
fost preluarea clubului sportiv sau FC Unirea  de către Primărie. Deci,  asta și-au
propus foarte mulți părinți. Să știți. Să preluăm, mai ales în virtutea faptului că peste
doi ani va fi aniversarea centenarului clubului. Și până atunci să putem investi bani să
ajungă într-o ligă echipa 1924. Aia mare. Acesta e unul dintre subiecte.
 Și al doilea. Tare mult își doresc cetățenii o sală polivalentă  în Alba Iulia. Știu
că s-a mai  vehiculat.  S-a reiterat.  Acum sunt în discuție și  asta  o spun mai mult



pentru colegii de la investiții. Știu că este în dezbatere publică ghidul solicitantului pe
POR 2021 – 2027. Poate s-o găsi acolo o axă, o submăsură, o măsură unde să putem
aplica pentru așa ceva, ținând cont că orașe mai mici ca Alba Iulia tocmai își fac.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Zece minute pauză.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Vă rog să ne reluăm locurile. Proiectul nr. 2.”

 2.  Proiect  de  hotărâre  privind  execuția  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli pe anul 2021 al Municipiului Alba Iulia. 
 Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr – director executiv Direcția cheltuieli -  care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Teofila  Țîr:  ”Este  execuția  pe  2021.  Având  în  vedere  că  la  finele  fiecărui
trimestru am introdus spre dezbatere și  aprobare execuția în consiliu local,  ultima
fiind în 22 decembrie 2021, execuția întocmită la 10 decembrie. 10 sau 9 decembrie
mi se pare.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Discuții?  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Holhoș Teodor,   Horșa  Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean
Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 44/2022

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului
2021 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre
bugetare din învățământ)
 Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr – director executiv Direcția cheltuieli -  care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Teofila Țîr: ”Este vorba de cele 21 centre bugetare care la finele anului 2021 au
înregistrat excedent. Și pentru a-l putea utiliza ... Centrele au voie să îl utilizeze pe
secțiunea de dezvoltare cât și pe cea de funcționare. Avem solicitări pe secțiunea de



dezvoltare doar la două centre bugetare. La Seminarul Teologic ortodox 20 mii și la
Mihai Eminescu 10 mii. Toată lumea și-l utilizează pe secțiunea de funcționre.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Discuții?  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Holhoș  Teodor,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan Gabriel,  Marean
Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 45/2022 

 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare și exploatere a unor imobile
– terenuri, proprietate publică a Municipiului Alba Iulia, către operatorul regional SC
APA CTTA SA Alba 
 Se dă cuvântul domnului Daniel Stan – director Direcția tehnică – care prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul
de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”    
 Daniel Stan: ”Este vorba despre terenul aferent străzii Gheorghe Șincai, nr. 10
unde a fost predat către regia de apă – Apa CTTA. Numai imobilul, nu și terenul de
sub el. Ca urmare, către Apa CTTa trebuie să dăm și terenul și imobilul. Iar pentru
contractul de concesiune din 2011 trebuie să retragem, să anulăm cu acordul părților.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Discuții?  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,  Fulea  Ioan,  Gavrilă  Paven
Ionela, Holhoș Teodor,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,
Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu
Raul Sebastian, Vâlcan Marcela  și o abținere Florea Victor Paul.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 46/2022

 5.  Proiect de hotărâre  privind respingerea plângerii  prealabile  înregistrată la
Primăria  municipiului  Alba  Iulia  sub  nr.  9758/27.01.2022, formulată  de  către
Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia  împotriva Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Alba Iulia nr. 483/2021 privind decizia de expropriere pentru cauză de
utilitate  publică  a  unor  imobile  (terenuri)  situate  în  Alba  Iulia,  strada  Alcala  de
Henares  (etapa  I),  situate  pe  amplasamentul  obiectivului  de  investiții
“MODERNIZARE  STRĂZI  ZONE  DE  DEZVOLTARE  MUNICIPIUL  ALBA



IULIA LOT 1 – Alcala de Henares (inclusiv legătura cu Str. Gheorghe Șincai), Gârda,
Drăgășani,  Zăvoi,  Lupșa,  Calistrat  Hogaș,  Abrudului,  Vidra,  Albac,  Stadionului,
Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, Lotru”
  Se dă cuvântul doamnei Georgeta Rânghet – director executiv Direcția juridică
–  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Georgeta Rânghet: ”Bună ziua. Propunerea noastră este de a respinge plângerea
prealabilă  și  de  a  menține  hotărârea  ca  temeinică  și  legală.  În  opinia  noastră,
plângerea prealabilă  se adresează direct instanței în cazul în care expropriatul nu este
de acord cu cuantumul despăgubirii. Domnul secretar! Vroiați să  spuneți ceva?”
 Marcel Jeler: ”Vreau să vă spun că pentru această hotărâre de expropriere cu
Alcala de Henares avem deja o adresă de la Prefectură care ne reproșează faptul că a
fost respins raportul de evaluare făcut de expert și că s-a stabilit prețul de 10 euro, cu
care revenim în ședința ordinară.”
 Georgeta Rânghet: ”Aia e la altă hotărâre. Nu asta de care discutăm.„
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”După cum spunea doamna Rânghet, aia e altă hotărâre.
Mulțumesc. Discuții? Avizul comisiei este  2 abțineri și unul pentru. Comisia nu a
apucat să se întrunească și nu a priceput exact ce scrie acolo. Recunoaștem.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Discuții?  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Holhoș  Teodor,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan Gabriel,  Marean
Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 47/2022

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 358/2018 a Consiliului
local  cu  privire  la participarea  Direcției  de  Asistență  Socială  în  cadrul
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea
de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și
socio-medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului  ” LA TINE
ACASĂ,  ÎNGRIJIRE  SOCIALĂ  LA DOMICILIU  ALBA IULIA”,  modificată  și
completată ulterior
 Se dă cuvântul d-nei Olga Hașegan -  șef Serviciu Direcția de Asistență Socială
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea
Comisiei Consiliului local pentru activități științifice, învățământ, cultură, sănătate,
protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.
 Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  
 Olga  Hașegan:  ”Proiectul  se  referă  la  transormarea  postului  de  expert
identificare  grup  țintă  în  asistent  social  ca  urmare  a  prelungirii  contractului  de
finanțare cu trei luni. Asta e singura modificare.”



 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Discuții?  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Holhoș  Teodor,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan Gabriel,  Marean
Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 48/2022

 7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizarii  sumelor  din  excedentul
bugetului local din anul precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare în anul 2022
 Se dă cuvântul  d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții  – care prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Claudia Cânța: ”La fel ca în anii precedenți, prin proiectul acesta propunem
utilizarea excedentului bugetar rezultat la finele anului 2021 numai pentru obiectivele
de investiții. Cele două surse de finanțare propuse pe acest excedent esre sursa A și
sursa  D.  Dinsursa  A susținem obiectivele  de  investiții  în  derulare  de  pe  lista  de
investiții iar de pe sursa D avem proiectele pe fondurile europene.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Discuții?  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Holhoș  Teodor,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan Gabriel,  Marean
Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 49/2022

 8. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale la HCL nr.425/2021
pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul
”EXTINDERE  REȚEA CANALIZARE SI  APA PE  STRĂZILE:  AZUR,  ZENIT,
ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, STR. ORIZONT
9,  ORIZONT 10,  ORIZONT 16,  ORIZONT 21 ,  ORIZONT 23 ,  ORIZONT 24,
ORIZONT 25, ORIZONT 26” în vederea depunerii în cadrul programului Național de
Investiții „Anghel Saligny”
 Se dă cuvântul  d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții  – care prezintă



proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Claudia Cânța: ”În forma hotărârii nr. 425/2021 s-a menținut titlul proiectului
ca  fiind  „extindere  rețea  canalizare   și  apă  în  Orizont,  străzile”  și  s-au  enumerat
străzile.  Titlul proiectului  este ”Extindere rețea canalizareși apă pe străzile” și  se
enumeră străzile.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Discuții?  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Holhoș  Teodor,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan Gabriel,  Marean
Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 50/2022

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul  de  investiții  MODERNIZĂRI  INTERIOARE,  LUCRĂRI  DE
CONSTRUCȚIE,  PARDOSELI,  TÂMPLĂRIE,  LAMBRIURI,  FINISAJE  PENTRU
SALA DE ACTIVITĂȚI - MUNICIPIUL ALBA IULIA
 Se dă cuvântul  d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții  – care prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Claudia Cânța: ”Este vorba de un proiect dezvoltat pe POCU. Se numește O
nouă  viață  în  lumea  nouă  unde  avem  componenta  pe  partea  de  investiții  și
componenta pe partea de dotări mobilier. Aici aprobăm componenta pe investiții, ceea
ce înseamnă lucrările de intervenție în cadrul acestei săli.„
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Discuții?  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Holhoș  Teodor,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan Gabriel,  Marean
Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.”



 S-a adoptat Hotărârea nr. 51/2022

 10.  Proiect  de  hotărâre  privind  privind  actualizarea  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiții  CONSTRUIRE  ANSAMBLU  DE
LOCUINȚE SOCIALE  5 TRONSOANE - tip B2, B3, B4 - cartier Gheorghe Șincai,
Municipiul  Alba Iulia,  aprobați  prin Hotărârea  nr.258/2021 a  Consiliului  Local  al
municipiului Alba Iulia

  Se  dă  cuvântul  d-nei  Claudia  Cânța  –  șef  Serviciu  investiții  –  care
prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Claudia Cânța: ”Acest proiect a fost aprobat anul trecut prin hotărârea nr. 258.
După  cum  știți,  pe  piața   materialelor  de  construcții  au  intervenit  majorări
substanțiale în prețul materialelor.  Am fost nevoiți  să actualizăm  și  componenta
economică din cadrul proiectului. Inițial a fost estimat costul respectiv la 26 milioane
de lei pentru construirea celor cinci tronsoane de bloc. Valoarea actualizată a devenit
din păcate 36421 mii lei. Din care 30 milioane se finanțează de către bugetul de stat
prin  Ministerul  Dezvoltării.  Diferența  care  revine  bugetului  local  este  de  6
milioane732 mii lei.„
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Discuții?  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Holhoș Teodor,   Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean
Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 52/2022

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor
tehnico-economici  actualizați  pentru  realizarea  obiectivului  de  investiții:
REABILITARE INFRASTRUCTURA REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL
1 -  tronsoanele  1,  2  și  3,  străzile:  Regimentul  V Vânători,  b-dul  Ferdinand,  str.
I.C.Bratianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei,
aprobați prin Hotărârea nr.236/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia
 Se dă cuvântul  d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții  – care prezintă
proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu



avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Claudia Cânța: ”Și aici  au intervenit modificări majore la costurile estimate
față de studiul de fezabilitate pe care l-am aprobat undeva în 2019. Diferența este de
91 milioane de lei la 116 milioane de lei care se va susține din bugetul local.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Discuții?  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Holhoș Teodor,   Horșa  Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean
Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 53/2022

 12.  Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea bugetului  de venituri  și  cheltuieli
rectificat și a anexelor la Ocolul Silvic Sebeș RA, pe anul 2021
 Se dă cuvântul d-lui Mihai Morar – consilier compartiment pășuni, păduri, parc
dendrologic – care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Mihai Morar: ”Bună ziua. Este vorba de o modificare, în sensul în care și-au
diminuat veniturile estimate precum și cheltuielile. Trebuiau să preia în administrare
o suprafață de pădure în martie. Nu au preluat-o decât în decembrie. Și atunci, își
scad ca să fie pe real. Urmează să își facă bugetul pe anul în curs.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Discuții?  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Holhoș Teodor,   Horșa  Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean
Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 54/2022  

 13.  Proiect  de hotărâre privind trecerea din domeniul  privat al  municipiului
Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia a unor imobile  situate în
Alba Iulia, Zona Ampoi I

Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  și  agricultură  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum și  raportul  de



specialitate.
 Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”    
 Alexandru Nicola: ”Bună ziua. Este vorba despre două terenuri  în suprafață de
301 și 302 mp situate pe albia majoră  a râului Ampoi unde propunem trecerea  din
domeniul privat al municipiului în domeniul public al municipiului și ulterior trecerea
în proprietatea statului.”
 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Discuții?  Supun  la  vot.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven Ionela,  Holhoș  Teodor,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan Gabriel,  Marean
Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 54/2022
 

 Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Mulțumesc  mult,  dragi  colegi!  Ținând  cont  că
diverse nu avem pe ordinea de zi, declar ședința închisă.”

Alba Iulia,  9 februarie  2022

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        SECRETAR general
                        Consilier                                                     Marcel Jeler 
                  Raul Sebastian Tudorașcu

 


