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MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi 18 februarie 2020 în cadrul şedinţei extraordinare publice a
Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  345/14.02.2020   a
Primarului municipiului Alba Iulia.

Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”
Rânghet Georgeta: ”La ședință sunt prezenți un număr de 20 consilieri.

Lipsește domnul consilier  Medrea Bogdan.  Așadar,  ședința noastră este  legal
constituită.”

Domnul  consilier  Crişan  Vasile  intră  în  sala  de  ședință  în  timpul
prezentării modificarilor aduse ordinii de zi.

Rânghet Georgeta: ”Dau cuvântul doamnei președinte aleasă.”
Angela  Moldovan:  ”Bună  ziua.  Vă  propun  modalitatea  de  vot  pentru

această ședință votul deschis prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?”

”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Domuța Iulius
Viorel,  Hașa  Cătălin,  Lazăr  Bogdan,  Lupea Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul
Voicu,  Popa  Pavel,  Popescu  Marius  Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,
RaulSebastian  Tudorașcu,  Pocol  Dorin,  Vasile  Crișan,  Mircea  Trifu,  Marius
Adrian Costinas.”

Angela Moldovan: ”Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la
lucrările şedinţei noastre participă: d-na Teofila Ţîr - director economic,  d-na
Andreea Man – șef Serviciu resurse umane, administrativ, d-na Maria Seeman –
manager public, dl. Gabriel Armean – şef Serviciu drumuri şi utilităţi publice, d-
na Toma Emilia – Serviciul investitii  și lucrari publice, dl. Pavel Nicolae - șef
Serviciu public comunitar pentru cadastru şi agricultură,  d-na Mihaela Petcu –
consilier Serviciul administrație publică localăprecum şi presa.”

Paul Voicu: ”Pe ordinea de zi avem 18  proiecte. Plus unul suplimentar. 
" Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 172/2016 a Consiliului  " 

Proiectul de hotarare nr. 5 il retrag de pe ordinea de zi si o sa il repunem
pentru sedinta din 27 sau 28 februarie."

Trifu  Mircea  :  "Nu stiu  cum se  face,  ieri  am avut  sedinta  de  comisie
juridică...culmea a fost pentru prima data când am initiat eu intalnirea...nu stiu



care a fost motivul, cred ca a fost o confuzie ...intre Bogdan Medrea si Bogdan
Lazar  ....totul  este  facut  incognito.....totul  apare  in  presa...inclusiv  fostii
dumneavoastra colegi ...domnul Plesa ...ca nu se va sustine astăzi acest proiect,
ca se va retrage  ...noi ne ducem la comisie si nu stim ....ma simt chiar, eu si
Bogdan  luati  ...nu  stiu  care  ar  fi  cuvantul  si  venim azi  si  ne  spuneti  ca  il
retrageti. Nu stiu, oare noi chiar in sensul asta contăm? Trebuie sa aflăm din
presă...toata lumea stia ca proiectul este amanat şi noi in comisie il validăm."

Paul Voicu : "Îmi cer scuze dacă v-am rănit cumva in amorul propriu, dar
noi din punct de vedere legal, orice persoana juridică, fizică sau orice ordonator
principal de credite, introduce pe ordinea de zi un proiect de hotarare, chiar daca
este un puz privat, poate ca pana la sedinta, el ca beneficiar să spună ca eu il
retrag.  Am avut  N situatii  in  care  pe  ordinea  de  zi  au  fost  documentatii  de
urbanism propuse in care a venit domnul arhitect sef si va spus cine la propus il
retrage, pentru ca beneficiarul trebuie sa il discute, sa il consilieze ....sunt atatea
motive tehnice...faptul că eu l-am introdus pe ordinea de zi am tot dreptul legal
să il retrag. Daca v-am rănit îmi cer scuze."

Trifu Mircea : " Tot respectul ...nu m-ati ranit...problema este de ce nu ne-
ati  anuntat  ieri  ...de  ce  ne-ati  mai  chemat  ieri  la  comisie  sa  îl  votam,  daca
dumneavoastra stiati ca il retageti? Asta e toata intrebarea? "

Paul Voicu : "Multumesc frumos."
Rânghet Georgeta :  "Inainte de a supune la vot  ordinea de zi,  întrucât

domnul Popescu Antoniu Emil care si-a dat demisia din functia de consilier local
era membru al comisiei de validare, ca să putem valida supleantii de pe listetele
de consilieri avem nevoie de completarea comisiei de validare cu alta persoana.
Fapt pentru care primul punct de ordinea de zi sa fie proiectul de hotarare prin
care se ia act de demisa domnului consilier , urmatorul proiect fiind modificarea
comisiei de validare."

Moldovan  Angela  :  "Cine  este  pentru  modificarea  ordinii  de  zi?
Impotriva? Abtineri?"

Fiind  supusă  la  vot,  acesta  a  fost  votată  cu  17  voturi  pentru  Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Domuța Iulius
Viorel,  Hașa  Cătălin,  Lazăr  Bogdan,  Lupea Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul
Voicu,  Popa  Pavel,  Popescu  Marius  Ciprian,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul
Sebastian Tudorașcu, Pocol Dorin, Costinaş Marius Adrian şi Vasile Crișan și o
abținere Mircea Trifu.”

Rânghet Georgeta: ”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.”

Paul Voicu: ”Și acum vă prezint următoarea

ORDINEA DE ZI :  



1.  Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  încetării  de  drept,  prin  demisie,  a
mandatului domnului consilier local Popescu Emil Antoniu 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 172/2016 a Consiliului
local  cu  privire  la  alegerea  Comisiei  de  validare  a  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia 
3.  Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  încetării  de  drept,  prin  demisie,  a
mandatului  de  consilier  local  al  domnului  Pleșa  Gabriel  Codru  din  cadrul
Consiliului  local  al  municipiului  Alba Iulia și  a  mandatului  de viceprimar al
Municipiului Alba Iulia 
4.  Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  mandatului  de  consilier  local  al
domnului Buglea Rareș Remus 
5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei
Onețiu Maria Cornelia 
6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  sumelor  din  excedentul
bugetului local din anul precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii
de dezvoltare în anul 2020 
7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli al municipiului Alba Iulia pentru anul 2020 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului
2019 al  activităților  instituțiilor  publice finanțate  integral  din venituri  proprii
(centru bugetare din învățământ) 
9. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli
pe anul 2019 al Municipiului Alba Iulia 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții
al  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  municipiului  Alba  Iulia,  a
organigramei  și  statului  de  funcții  al  Serviciului  public  ”Administrarea
patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba
Iulia, urmare reorganizării, începând cu data de 1 martie 2020 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44/2018
a Consiliului local cu privire la stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici
și personalului contractual din aparatul de specailitate al primarului municipiului
Alba  Iulia  și  din  serviciile  publice  aflate  în  subordinea  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia, astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 346/2019 și
HCL nr. 416/2019, începând cu data de 1 martie 2020 
12.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  458/27.11.2018  a
Consilului  local  cu  privire  la  predarea  către  Ministerul  Lucrărilor  Publice,
Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții  ”Construire  sală  de  educație  fizică  –  proiect  tip  școală  gimnazială
Avram Iancu Alba Iulia” din Municipiul Alba Iulia, Județul Alba 
13. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale
și  Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții  ”CNI” SA, a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de



investiții  :  Proiect  tip  -  ”Contruire  bază  sportivă  TIP1,  localitatea  Micești,
Cartier Micești, str. Stadionului, nr. 9, municipiul Alba Iulia, județul Alba” 
14. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale
și  Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții  ”CNI” SA, a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții : Proiect tip - ”Contruire bază sportivă TIP2, Bulevardul 1 Decembrie
1918, nr. 11, municipiul Alba Iulia, județul Alba 15. Proiect de hotărâre privind
aprobarea participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Amenajare
zonă de agrement și debarcader pe Râul Mureș în Municipiul Alba Iulia”, cod
SMIS 129239 
16.  Proiect  de  hotărâre  privind  neasumarea  responsabilităților  organizării  și
derulării  procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor  –  cadru  pentru
achiziția  produselor  și  a  contractelor/acordurilor  –  cadru  pentru  achiziția
serviciilor  pentru  derularea  măsurilor  educative,  aferente  programului  pentru
școli al României, pentru perioada 2020-2023 
17.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  „REABILITAREA,
MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA – LOCALITĂȚI COMPONENTE: OARDA
DE SUS, OARDA DE JOS, PÂCLISA, MICEȘTI ȘI BĂRĂBANȚ”, cod SMIS
126923 și a cheltuielilor legate de proiect 
18. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul anexei la
Hotărârea  nr.  381/2018  a  Consiliului  local,  privind  aprobarea  indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul: ”Reabilitarea, Modernizarea și Extinderea
sistemului  de  iluminat  public  al  Municipiului  Alba  Iulia  –  Localități
componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț”

Moldovan Angela : "Deci o să incepem cu proiectul nr. 3"

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  încetării  de  drept,  prin  demisie,  a
mandatului domnului consilier local Popescu Emil Antoniu 
Se dă cuvântul doamnei Rânghet Georgeta care prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia  Consiliului  local  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică  şi
disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti  a avizat favorabil acest
proiect de hotărâre şi nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru

aprobare? Împotrivă? Abțineri?” 
”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  18 voturi  pentru  Rodica

Andronescu,  Bumbu  Nicolae  ,  Bunea  Ioan  Iulian,  Bucur  Dumitru,  Costinaş
Marius  Adrian,  Crisan  Vasile,  Domuța  Iulius  Viorel,  Hașa  Cătălin,  Lazăr
Bogdan, Lupea Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul Voicu,  Popa Pavel,  Popescu



Marius Ciprian, Pocol Dorin, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu,
Mircea Marian  Trifu.” 

S-a adoptat Hotărârea nr. 33/2020

2 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 172/2016 a Consiliului
local  cu  privire  la  alegerea  Comisiei  de  validare  a  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia 

Rânghet  Georgeta  :  "Vă  rog  să  faceti  propuneri  pentru  inlocuirea
domnului Popescu Antoniu Emil."

Sandu Cornel Stelian : "Daca puteti să ne ziceti cine este in comisia de
validare ca să stie colegii. "

Rânghet  Georgeta  :  "Actualmente  din  comisie  fac  parte  Presedinte  -
Sandu Cornel Stelian,  Secretar - Crisan Vasile,  Tudorascu Raul Sebastian si
Popescu Marius Ciprian - membrii."

Paul Voicu : "Propunerea noastra este d-l Costinaş Marius Adrian. "
Moldovan Angela : "Mai există si alte propuneri? "
Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru

aprobare? Împotrivă? Abțineri?” 
”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  17 voturi  pentru  Rodica

Andronescu, Bumbu Nicolae , Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Crisan Vasile,
Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan
Angela, Paul Voicu, Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Pocol Dorin, Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Mircea Marian  Trifu.” 

S-a adoptat Hotărârea nr. 34/2020

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  încetării  de  drept,  prin  demisie,  a
mandatului  de  consilier  local  al  domnului  Pleșa  Gabriel  Codru  din  cadrul
Consiliului  local  al  municipiului  Alba Iulia și  a  mandatului  de viceprimar al
Municipiului Alba Iulia 

Se  dă  cuvântul  doamnei  Rânghet  Georgeta  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre.

Comisia Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi
disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti  a avizat favorabil acest
proiect de hotărâre şi nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru

aprobare? Împotrivă? Abțineri?” 
”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  18  voturi  pentru  Rodica
Andronescu,  Bumbu  Nicolae  ,  Bunea  Ioan  Iulian,  Bucur  Dumitru,  Costinaş
Marius  Adrian,  Crisan  Vasile,  Domuța  Iulius  Viorel,  Hașa  Cătălin,  Lazăr



Bogdan, Lupea Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul Voicu,  Popa Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Pocol Dorin, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu,
Mircea Marian  Trifu.” 

S-a adoptat Hotărârea nr. 35/2020

Rânghet  Georgeta  :  "Comisia  de  validare  trebuie  să  se  întrunească  pentru  a
studia cele doua mandate ale suplentilor."

Sandu  Cornel  :  "Deci  comisia  de  validare  aleasa  prin  HCL  nr.  172/2016
modificată si completată astazi, constată ca primul supleant de pe lista partidului
national liberal este domnul Buglea Rares Remus. Prin adresa partidului national
liberal  se confirma ca este primul supleant.  Fata de cele de mai sus comisia
constată ca se indeplinesc conditiile legale, fapt pentru care propune validarea
mandatului de consilier a domnului Buglea Rares Remus. "

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  mandatului  de  consilier  local  al
domnului Buglea Rareș Remus
Comisia  Consiliului  local  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică  şi
disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti  a avizat favorabil acest
proiect de hotărâre şi nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru

aprobare? Împotrivă? Abțineri?” 
”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  18 voturi  pentru  Rodica

Andronescu,  Bumbu  Nicolae  ,  Bunea  Ioan  Iulian,  Bucur  Dumitru,  Costinaş
Marius  Adrian,  Crisan  Vasile,  Domuța  Iulius  Viorel,  Hașa  Cătălin,  Lazăr
Bogdan, Lupea Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul Voicu,  Popa Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Pocol Dorin, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu,
Mircea Marian  Trifu.” 

S-a adoptat Hotărârea nr. 36/2020

Domnul consilier va depune jurământul. 

5 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei
Onețiu Maria Cornelia 
Sandu Cornel Stelian: "Deci comisia de validare, aceeasi de dinainte precum v-
am spus, i-a act ca următorul supleant pe lista de supleanti este doamna Onetiu
Maria  Cornelia.  Dansa  a  inaintat  o  cerere  de  renuntare  de  pe  acesta  lista,
urmatorul pe lista după doamna Maria este domnul Presecan Marius Gheorghe.
PNL prin  adresa  nr.  17703/17.02.2020 confirma  ca  urmatorul  supleant  este



domnul  Presecan,  analizand cele  de  mai  sus  comisia  constata  ca  au  fost
respectate  conditiile  legale  fapt  pentru  care  este  de  acord  cu  validarea
mandatului de consilier a domnului Presecan Marius Gheorghe."

Crisan Vasile : "Mă simt nevoit sa fac o mica interventie, deci noi avem
proiectul  de  hotarare  a  doamnei  Onetiu  Maria  Cornelia  si  noi  votam  pe
altcineva. Nu stiu daca din punct de vedere juridic este bine sau trebuie intocmit
un alt proiect. S-a incercat să ni se explice. Dar oare daca doamna Onetiu si-a
depus demisia nu trebuie un alt proiect cu numele celui care urmează."

Rânghet  Georgeta  :  "Renuntarea  poate  avea  loc  pana  la  data  validării
mandatului. "

Paul Voicu : "Eu l-am facut de vineri ca să pot să predau materialele de
sedinta. D-na Onetiu putea sa vina si  acum, pana la ora 13, să spuna ca ma
retrag, partidul PNL, PSD, trebuia sa vina cu urmatorul de pe lista de supleanti.
Asta este legea."

Comisia Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi
disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti  a avizat favorabil acest
proiect de hotărâre şi nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru

aprobare? Împotrivă? Abțineri?” 
”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  17 voturi  pentru  Rodica

Andronescu,  Bumbu Nicolae  ,  Bunea  Ioan Iulian,  Costinaş  Marius  Adrian,  ,
Domuța Iulius Viorel, Hașa Cătălin, Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan
Angela, Paul Voicu, Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Pocol Dorin, Sandu
Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu, Mircea Marian  Trifu şi doua abţineri
- Crisan Vasile si  Bucur Dumitru.” 

S-a adoptat Hotărârea nr. 37/2020

Domnul consilier va depune jurământul. 

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  sumelor  din  excedentul
bugetului local din anul precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii
de dezvoltare în anul 2020 

Se dă cuvântul d-nei Toma Emilia care prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget,

finanţe, servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Emilia Toma : "Excedentul in suma de 13.100.191,54 a fost repartizat pe

obiective de investitii: pe capitolul invatamant avem prins Colegiul Dionisie Pop
Martian, reabilitare Scoala Liviu Rebreanu şi modernizare corp cladire a Liceu-



lui de  Arte  "Regina Maria ", pe capitolul 67 avem realizare  Ansamblu Memo-
rial, iluminat Cetate Alba Carolina, viabilizare teren locuinte ANL,  si construire
retea de iluminat pe mai multe strazi,  începand cu Calea Motilor, etc. Apoi pe
capitolul 74 avem lucrarea de reabilitare a canalului colector din Micesti si con-
struire platforme subterane pe care le demaram, apoi pe capitolul transporturi 84
modernizare strada Sterca Sulutiu si tot aici pe alt capitol sunt proiecte derulate
prin fonduri externe nerambursabile.  Cam acestea sunt proiectele cuprinse pe
excedent."

Moldovan Angela: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru
aprobare? Împotrivă? Abțineri?” 

”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  19 voturi  pentru  Rodica
Andronescu,  Bumbu  Nicolae  ,  Bunea  Ioan  Iulian,  Costinaş  Marius  Adrian,
Crisan  Vasile,   Bucur  Dumitru  ,  Domuța  Iulius  Viorel,  Hașa  Cătălin,  Lazăr
Bogdan, Lupea Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul Voicu,  Popa Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Pocol Dorin, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudorașcu,
un vot impotrivă - Mircea Marian  Trifu" 

S-a adoptat Hotărârea nr. 38/2020

7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli al municipiului Alba Iulia pentru anul 2020 

Se dă cuvântul doamnei Teofila Tîr care prezinta proiectul de hotărâre. 
Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget,

finanţe, servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Teofila Tîr: "Bugetul general de venituri şi cheltuieli este construit pe cele

doua  sectiuni  -  de  functionare  si  sectiunea  de  dezvoltare,  atat  pe  partea  de
venituri  cat  si  pe  partea  de  cheltuieli.  Pe  partea de  venituri  să  va  spun  ca
veniturile se compun din venituri proprii in speta taxe si impozite locale din cote
defalcate din impozte pe venit, din sume defalcate din TVA  pentru activitati
descentralizate  in  speta  invatamantul,  asistenti  personali,  caminul de  batrani,
evidenta populatiei etc, sume de la bugetul de stat care vin pentru sanatate, pt
asistenta medicala care este ca un serviciu public in subordinea Consiliului local
dar sumele vin de la bugetul de stat. Tot pe partea de venituri din sectiunea de
functionare sunt si sumele care vin prin dispozitia Consiliului Judetean, in suma
de milioane de lei, dar o sa vi le spun ca si procente si ca sume absolute, si
donatiile si sponsorizarile. Pe partea de dezvoltare aceste sume se compun din
sume  venite  de  la  bugetul  de  stat  pt  cofinantarea  proiectelor  de  finantare
neramburasile, sumele care vin de la Uniunea europeana si excedentul cu are am
incheiat anul 2019. 
Conform  legii  suntem  obligati  să  prindem  in  buget  si  sumele  pentru
indemnizatia  de  hrana.  Tot  asa  si  voucherele de  vacanta.  Aceste  sume  sunt



cuprinse in totalul sumei alocate cu cheltuielile de capital. 
Cheltuielile cu bunuri si servicii - 16,87% din buget, din care reparatiile curente
sunt 9 mii si aici vreau sa remarc faptul ca pt invatamant din sumele defalcate
pentru costul per elev se aloca suma de 15527 mii  lei  iar din buget local se
acorda  complementar  suma  de  8453 lei,  ceea  ce  reprezinta  2,2% din  buget.
Dobanzile in  buget  reprezinta  1,46%.  Alte  transferuri  in  buget  un  8,11  %.
Asistenta  socială  -2,48% din buget,  alte  cheltuieli  unde intra cultele,  bursele
elevilor. Cheltuielile de capital pe buget local - 17, 44%, imprumuturile - 2,51%,
programele  -  32,  5% si  am alocat  si  un fond de rezerva pentru nevoi.  Din
calculele efectuate daca adunam toate resursele financiare pe surse de finantare
ajungem la o suma de 205947,3 care reprezinta un total de capital din total buget
de venituri şi cheltuieli. Daca aveti intrebari pe marginea proiectului ? "

Costinaş Marius Adrian : "Asi dori să fac o precizare ca la comisie nu s-au
depus amendamente ."

Trifu Mircea : "As dori să fac unele observatii ...si niste amendamente.
Mai ales ca am primit aceea hartie de la domnul Paul Voicu prin care imi spune
ca in calitate de consilier local nu pot initia proiecte de hotarare. "

Moldovan Angela : "S-a terminat prezentarea bugetului? "
Paul Voicu : "Nu. Inca nu s-a terminat discutia despre buget. Mai exista

lista de investitii, proiecte europene, evenimente.....mai avem de prezentat 4, 5
liste. Nu s-a incheiat. Ati fost si la comisie. Ca nu le convine cuiva, asta este.
Anul acesta avem un buget foarte foarte mare, foarte multe fonduri atrase spre
investitii, peste 60% din buget, este un buget enorm de mare. Se discuta de 2
luni acest buget. Daca sunteti  rabdatori să ascultati  acest buget mare eu v-as
multumi."

Emilia Toma : " Continuam cu lista de investitii propusa pentru anul 2020.
In primul rand vreau sa va spun ca este structurat asa cum ati vazut pe lucrari, in
continuare, pe care vi le-am citit ca le sustinem din excendent, pe lucrari noi si
alte cheltuieli de investitţii. Avem foarte multe lucrari, dar nu ne plangem mai
ales daca ne-ati si sustine din spate. Avem in primul rand 15 proiecte europene si
sa stiti ca nu este foarte usor, sunt in diferite statii de implementare. Apoi avem
si din buget local si in continuare investitii noi. Va spun principalale obiective,
sa zicem ....si incepem cu invatamantul unde continuam cu Colegiul Dionisie
Pop Martian si care se sutine si din PNDL si in completare din bugetul local, cu
reabilitare Scoala Liviu Rebreanu, cu refunctionalizare Liceul Regina Maria, si
modernizare corp cladire Liceul de Arte de pe strada Avarm Iancu. Continuam
cu viabilizare Scoala Avram Iancu, unde vrem o sala de educatie fizica, la fel o
sala  de sport  la  micesti  si  la  HCC. Ca si  lucrari  importante  pe lista  aceasta
continuam cu capitoul 67 cu Caminul Paclisa, apoi Ansamblul Unirii, dupa cum
v-am mai  spus,  pasajul  subteran  cat  de curant  il  receptionam,  continuam cu
construire baza sportiva si de agrement in zona bazinului olimpic. Continuam cu
Palatul Principilor. Mergem la cap.68 si avem construirea unei crese in cartierul
Orhideelor,  si  tot  aici  avem  niste  sume  pentru  crese  si  gradinite  in  zona



Schitului.  Lucrari pe cap70 viabilizare teren zona Detunata si  Lalelelor,  apoi
avem tot aici desfintari de constructii existente, blocul G2 si cladiri de centrale
termice. venim tot asa pentru ca avem bani pe capitolul cu alimentare cu apă, o
sa facem extinderi de retele de apă, si apoi iluminat arhitectural pe Cetate si pe
anumite  strazi  pe care le-am mai  zis  si  in excedent.  Avem tot  pe cap.  70 la
capitolul  alte  cheltuieli  -  puz-uri  si  pud-uri  de  rezolvat  si  sisteme  de
supraveghere  video.  Și  în  sfarsit  ne  bucuram ca  achizitionam utilaje  pentru
drumuri. Iar la cap. 70 protectia mediului continuam lucrarea de canal colector
Micesti,  construire  platforme  subterane  si  lucrari  noi  exinderi  de  retele  de
canalizare. Initial o sa facem niste studii de fezabilitate, o sa venim cu aprobarea
acestor  investitii  si  pe  urma  noi  am propus  doua  zone.  La  cap.  transporturi
continuam cu lucrarea de pe Brandusei, DJ 107 strada Carpenului, str. Mitropolit
Sterca  Sulutiu  si  reabilitam podul  de  pe  valea  Orzii.  Continuam cu  inca  un
proiect frumos proiectul cu pistele de biciclete de pe strada viilor. Asa cum am
mai zis va multumesc si propun sa aprobati bugetul nostru si sa ne sustineti. "

Seeman  Maria:  "Buna  ziua  tuturor.  O  parte  dintre  dumneavoastra  ati
paticipat si la dezbaterea publica si cunoasteti aceste proiecte. Impreuna cu d-na
director  Crina  Dumitrescu  vă  vom  prezenta  sumele  prinse  in  bugetul
municipiului  Alba  Iulia  pentru  a  sustine  aceste  proiecte  cu  finantari
nerambursabile care se afla in diferite stadii de implementare unele iar la altele
urmeaza se se semneze contractele de finantare.  Valoarea totala a proiectelor
care se afla in implemnatre este de 132 de milioane de lei aproximativ 28 de
milioane de euro . Este vorba de proiecte de reabilitare a blocurilor, eficineta
energetica in cadrul liceului sportiv, restaurare si punere in valoare a Palatului
Principilor, reconversie functionala sant exterior Cetatea Alba Carolina, achizitia
de  mijloace  de  transport  electric,  si  proiectul  dedicat  Centrului  persoanelor
varstice  din  Alba  Iulia.  Urmeaza  dupa  cum ziceam  să  mai  semnam si  alte
proiecte  cu  finatare  în  numar  de  9  iar  valoarea  acestora  va  ajunge  la  224
milioane  lei.  Pentru  anul  2020  am cuprins  in  buget  sumele  necesare  pentru
sustinerea  cash-flow-ul in cazul in care va trebui sa susinem unele proiecte . Va
reamintim ca nu platim dobanzi pentru acel credit decat in momentul in care
retragem sumele necesare.  Mai trebuie sa amintim ca municipiul Alba Iulia a
reusit prin depunerea unor proiecte sa salveze din bugetul local suma de  58 de
milioane  de  lei.  Dintre  proiecte  amintim  cele  de  iluminat  public,  transport
public, centru multifunctional, contruire gradinita in cadrul Liceului Alexandru
Domsa si instalarea a 5 statii de incarcare pentru autovehicule electrice. "

Robert Roman : "S-au păstrat unele evenimete care sunt menite sa creasca
numarul de vizitatori in municipiul Alba Iulia. Bugetul total propus pentru anul
2020 este de 3,7 milioane lei.Bugetul pe anul 2019 s-a incheiat cu o economie
de peste 400 mii  lei si înca in acest moment mai incasam la buget sponsorizari
atrase pentru anul trecut."

Trifu Mircea : "Ca sa destind un pic admosfera am invatat un lucru din
domeniul financiar azi de la doamna Teofila. Era bine daca aveau si domnii din



public  documentul asta...este pentru prima data cand avem pe procente foarte
bine explicat ce inseamna cheltuieli ce inseamna venituri si ce procente sunt. Ce
am invatat  astazi  ...un  lucru  extraordinar...ca  imi  spunea  nevasta-mea azi  de
dimineata  ca avem  cheltuieli  de 80% din venituri  si  ma gandeam ca suntem
undeva pe panta catre...nu stiam ce sa ii spun. Dumneavastra ne spuneti aici ca
cheltuielile de personal sunt de 19,16 % pe care le calculati dintr-o suma totala
de ..nu mai zic aici ca din suma aia totala luati si vreao 50 de milioane imprumut
...exact  cum  i-as  spune  nevesti-mi  ca  nu  e  nici  o  problema  ca  avem  80%
cheltuieli ca v-om lua imprumit 100 de mii si procentul ar ajunge la vreo 10%.
Asta e asa o mica observatie...nu numai asta dar pe tabelul nr. 2 nici nu ati pus
suma decat suma totala estimata pt cheltuieli iar la cele explicate ati trecut doar
procentele iar la cheltuieli de personal ati scris doar 19,16. Evident ca le gasim
aici  nu  este  nici  un  fel  de  problema.  Ne  propuneti  un  plan  deosebit  de
ambitios ...eu vreau sa va spun tuturor ca acest buget pe care il votam astazi este
generat de altfel de votul dat de consilierii de anul trecut si chiar si de domnul
Buglea acum cativa ani de zile cand era consilier local. Dupa cum stim cu totii
ca  odata  angajate  niste  cheltuilei,  angajagate  niste  lucrari de  acolo  generam
urmatoarele si urmatoarele bugete. Asa incat m-as fi bucurat astazi sa fie prezent
aici  si  domnul  Gabriel  Plesa  care  anul  trecut,  probabil  este  ocupat  acum cu
campania  pentru  primarie  si  el  se  gandeste  ca  eu sunt  un  fel  de  stindard al
opozitiei,  si  tocmai  ca  nu  sunt  agentul  electral  al  domnului  Plesa,  nici  al
domnului  Paul Voicu, vreau sa fac urmatoarea precizare. La inceputul anului
trecut  d-l  Plesa  care  initia  proiectul  de  buget  ne  propunea  o  suma  foarte
ambitioasa  de  237  de  milioane  lei,  din  care  dumneavoastra  ati  realizat  202
milioane,  culmea  ati  realizat  cu  15  %  mai  putin  decat  v-ati  propus  si  va
propuneti sa realizati in anul urmator cu 163 mai mult decat anul trecut.  Este
foarte intersanta logica duimneavoastra.  Tot domnul  Plesa ne spunea cum o sa
facem banii acestia. Domnule avem un regulament pe parcari, avem 1200 de lei
taxa pentru toti albaiulienii care vor de acuma sa parcheze prin oras si dânsii au
zis ca au cam discutat cu oamenii prin Alba Iulia, nu prea sunt de acord oamenii
să plateasca 1200 de lei pe an. Îi cam mult ca sa parchezi pe locurile publice. Nu
domnule ca de aici o sa vina bani si o sa facem suma asta. Domnul Plesa nu este
aici ca sa ne explice ca intre timp banii aceea nu s-au mai incasat. Dar acum va
ramâne sa  ne  explice domnul  Voicu care  din nou prinde o suma de bani  in
posibilele incasari pe care dumneavoastra ca administratie vreti sa le faceti, si
dumneovastra doamna Teofila, nu va suparati ca va tot critic, introduceti sumele
acestea pe undeva pe unde este imposibil sa le gasim.  Ne propuneti sa votam
niste saci de bani pe care urmeaza sa ii incasam, pe de alta parte ne propuneti sa
cheltuim in bunuri si servicii o suma de 16 %  din intreaga suma cuprinsi si
aceea luati împumut, sper ca imi intelegeti ironia si gluma, si atunci ce am putea
noi sa facem ...practic ne puneti sa votam in necunostinta de cauza cel putin pe
noi consilierii ca sa nu mai zic de cetatenii care asculta o poveste frumoasa fara
sa aiba de unde sa stie, poate asta se vrea ca de fiecare data, de unde vin banii,



pe ce anume îi cheltuim. V-as intreba doar o singura intrebare vis a vis de asta,
daca in 2017 s-au cheltuit 160 de mii de euro pe delegatii, cati bani aveti de
gand sa  cheltuiti  pe  delegatii  in  anul  2020?  Interne  si  externe..ca  sa  fim in
cunostinta  de  cauza.  Acum  facand  observatiile  acestea  vreau  sa  va  aduc  la
cunostinta  urmatorul  aspect:  desi  anul  trecut  am  avut  o  serie  de  vreo 17
amendamete incepand de la studii de fezabilitate cu indicarea clara a strazilor pe
care doream  ca dumneavoastra sa faceti exproprieri, strazi principale care sunt
niste coloane vertebrale...ati votat impotriva..veniti anul acesta si ne prezentati o
situatie fantastic...cum ca din Emil Racovita ....prin orizont si pana catre lidl  o
sa  faceti  retele  de  canalizare,  curent,  noi  aflam de  lucrurile  astea  din  presa.
Foarte tarziu am primit si lista de investitii. Ca sa inteleg ca de fapt nici nu s-au
facut studiile de fezabilitate pe strazile acestea. Una peste alta si eu si cetatenii
se regasesc intr - o situatie foarte complicata ...cu adevarat preluata de dl pocol
acea expresie a mea ...miscare  browniană  pe care dumneavoastra ati pus-o in
miscare in urma cu vreo saptamana de cand ne ati prezentat bugetul. Cu toate
astea  fac  referire  la  acest  excendet  bugetar  de  13  milioane  pe  care
dumneavoastra il aveti si va pun intrebarea ce va oprit avand acel excendet sa nu
faceti  anul  asta  demolarile  de  centrale  termice  cu  care  iesiti  ca  le  veti  face,
expropieri pe cateva strazi principale...de ce nu le ati facut anul trecut ?  Acum
ca sa scurtez o sa va propun cateva amendamente: si fiindaca asa cum am facut
si acum cativa ani lista asta de evenimnte am primit-o acum... pur si simplu am
cauta-o ...am fost la Copy Kit ...nu stiam pe unde sa o gasim ...eu am primit-o de
5 zile dar ea nu a fost publicata pe site. A fost multa tevatura pe chestiunea asta
ca de ce se dau bani la biserici. Sunt unele formatiuni care chiar au o problema
vad ca  cu  biserica  crestina.....nu  conteaza  din  ce  cult  face  parte.....1.  asa  ca
primul meu amendament este de dublarea acelei sume de 160 -170 de mii de lei
pe care dumnevoastra o acordati in ficare an la toate cultele crestine roamnesti.

2. 10% pentru cresterea burselor elevilor repectiv 100 de mii de lei
3. sunt bani care sa stabileasca un potential ecologic al padurii mamut, undeva in
jur de 3000 de euro. Este un proiect la care tin foarte mult.
4. avem o suma de bani alocata pentru exproprieri a anumitor strazi in vederea
posibilitatii modernizarii, inca 100 mii euro plus fata de banii care dumneavoatra
i-ati prevazut. 
5.  realizarea  a  doua  planuri  urbanstice pentru  dezvoltarea unor  zone  de
dezvoltare economica in zona Partos si intre Barabant si Sard.
6. solicit reabilitarea unor baze sportive altele decat Micesti, Stadion si HCC ...si
aici vin si va intreb intr- o paratneza domnul Voicu,,,si vreau sa raspundeti care
este motivul pe care  dansul in calitate de administrator sau cel  care conduce
acest departemnet de baze sportive nu a depus nici un act pentru a aveea si noi
finanatare cum are Blajul .
7. propun achizitia de camere de luat vederi si sistem de supraveghere pentru
albiile Ampoiului si Muresului, pentru protejarea de gunoaie.



8. solicit in regim de urgenta asfaltarea provizorie a cel putin 5 km de strazi cu
scopul de a descarca traficul dintre Alba Iulia si Micesti, Barabant cat si a unor
strazi din Oarda De Sus. La 8 euro mp se pot face aceste provizorate acolo unde
procentul de ocupare urmeaza sa fie realizat in proportie de 80 % doar peste 10
ani. Nu putem sa tinem oamenii în noroaie. 
9.  achizitia unui teren intre Alba Iulia si  Micesti  cu scopul  de a construi  un
complex scolar la Micesti. Nu mai putem sta cu vesinca scoala din Micesti. Sa
achizitionam un teren in suprafat de 1 ha.
10.  realizarea  unui  numar  de  4  locuri  de  joaca  in  cartierle  de  la  marginea
orasului 
11. solicit  continuarea programului sterilizare pentru cainii fara stapani.  D-na
Teofila mi-a zis ca exista aceasta suma dar bagata acolo la  bunuri si servicii la
gramada, nu ai de unde sa iti dai seama. 
12. va fac o solicitare care o sa fie sutinuta si de colegii de la echipa de ruybi.
Alba Iulia nu are nici o echipa sportiva nici macar in divizia B. Marea bucurie
este  ca  dintre  oamnii  care  acum 30  de  ani  a  infiintat  echipa  a  jucat  prima
gramada in Alba Iulia este aici, este de aici domnul damian...solicit o suma de 40
000 euro pentru inscriera singurei echipe care poate sa aiba sansa sa fie in diviza
nationala a echipei de ruybi.
13. ati lasat orasul fara echipa de fotbal.  Alba Iulia nu a mai avut echipa de
fotbal.  Vreau  sa  va  rog  frumos  sa  acordati  o  suma  de  30  000  euro  pentru
sponsorizare echipa unirea .
14.  vreau sa  va solicit  reparatia  in  regim de urgenta  pe strada  Armoniei  din
Oarda a retelei de canalizare fiind una dintre ultimele strazi din Oarda care nu a
fost reabilitata, si pe strada Șoimului,  Gutuiului,  Fagetului si jumate din strada
Greierului nu are canalizare.

Multumesc mult ca m-ati ascultat. Acestea sunt amendamentele mele. Ele
sunt in valoare undeva la vreo 800 000 mii  euro. Toata suma eu am propus-o.
Acesta suma propun sa se ia din bunuri si servicii, acea suma enorma pe care nu
o putem nici cum calcula, nu o putem sti, faceti o reducere de 10..12% ...ca tot
vorbiti de procente...luati din sacul acela si puneti pentru investitiile acestea. "

Paul Voicu : "Pana nu o sa vorbeasca cei de la tehnic eu vreau sa fac niste
precizari...o  data  domnule  consilier  sunteti  de  3  ani  jumate  in  consiliu
local...bugetul local se propune dupa ce se aproba bugetul la nivelul Romaniei si
la  Judet.  Este  o  lege.  Este  legea  bugetului  de  stat.  Nu  se  face  nici  pe
genunchi....nici pe suflet cum vrem noi...aici i-ati jignit pe colegii mei tehnici si
cei de la financiar si celelate birouri care au facut acest buget exact cum spune
legea.  Îi las  pe  dansii  sa  va  spuna.  Toate  sumele  sunt  luate  in  urma
solicitarilor....in functie de contractele incheiate...si s-a facut un buget estimat.
Aceste sume sunt estimate. Bugetul se poate modifica ori de cate ori este nevoie.
Sunt sume estimate. noi nu putem angaja nici macar un proiect daca nu avem
aprobat aici capitole bugetare.  Spuneti d-voastra d-na  Teofila cum este.  Nu se
pot deschide capitole bugetare in trezorerie. Și asa cum am rectificat de vreo 5



ori bugetul asa il vom rectifica si in acest an. Cu privire la excedent..si aici ma
opresc ....excendentul il avem in acest an pentru ca ultima rectificare a bugetului
a fost cand in octombrie au venit acele sume imense comunicate de la ministerul
de finanate, aproape 11 milioane de lei, si de asta am avut excendent.  Unde sa
faci licitatie in noiembrie, decembrie. Astea sunt regulile. Sunt deja unele din
amendamentele dumneavoastra cuprinse in listele noastra. Am aici si o lista de
la domnul consilier Crisan.  Peste jumatate din ce mi-ati solicitat sunt deja prinse
in buget. Cred ca ati fost atenti si le-ati auzit si la lista de investitii. Daca vreti eu
vi le citesc...iarasi imi spuneti ca le-a scris nu stiu cine gresit. Ati scris de sensul
giratoriu de la closca cu republicii..dar acela exista. Sunt niste sensuri giratorii
aici propuse dar noi avem deja planul de mobilitate aprobat si nu se mai poate
schimba. "

Crisan Vasile : "Au fost si pe anul trecut o parte din ele ca de aceea le-am
si trecut "

Paul  Voicu  :  "Sunt  prevazute  multe  dintre  ele  în  buget.  Și  asfaltarea
acestor strazi, pentru descarcarea traficului. "

Teofila Tîr: "Domnul consilier mi-a pus o singura intrebare dar în sedinta
de astazi am mai multe raspunsuri pentru dumneavoastra.  Legat de cheltuielile
de  personal  ati  spus  ca  m-am raportat  inclusiv  cu  cei  de  la  credit.  Nu  este
adevarat. Daca va uitati bugetul se cifreaza la 300 si ...mii lei iar cu cu creditul la
392 mii lei."

Trifu Mircea : " Din venituri proprii cat este suma?"
Paul Voicu : "Va rugam nu ne mai intrerupeti."
Trifu Mircea : " Care este suma. Ca asta era problema."
Teofila Tîr: "Lasati-ma sa va spun. La partea de venituri vedeti ca acolo

nu avem buget la credite, doar la partea de cheltuieli. Din acel credit ...stati ca nu
este contractat nu este nimic sigur, nu il putem considera un venit in momentul
acesta.  Îl  consider  doar  cand  o  sa  merg  la  comisia.  Nu  inseamna  ca  il  si
cheltuim.  Acest buget este unul estimativ atat la venituri cat si  la cheltuieli .
Daca anul trecut nu s-a realizat bugetul nu inseamana ca nu am avut bani. Am
avut bani si acum venim cu excedentul. Am ramas cu excedentul pentru ca in
luna decembrie a anului 2019 am incasat din cote defalacate din impozit pe venit
suma de este 11 milioane de lei . Bani care au intrat in 7, 8 decembrie. Legat de
faptul ca la bunuri si servicii nu sunt doar pe un singur capitol suma aceea mare.
Eu doar am centralizat capitolul cu  bunuri si servicii pentru a  scoate in relief
capitolul buniri si servicii din buget de venituri si cheltuieli. "

Paul Voicu : "Spuneti la capitolul de invatamant diferenta care este fata de
anul trecut. Anul trecut era 5 milioane...anul acesta cat este?"

Teofila Tîr : "Pentru anul acesta este de 8 milioane."
Paul Voicu : "Mai mult de cate dublu. "
Trifu Mircea : "Numai de prejudiciul asta creat de un milion si ....facut de

catre conducere primariei in anul 2017 care ..."
Paul Voicu : "Sariti de la una la alta. "



Trifu Mircea : "Poate ne explicati cum ati prejudiciat primaria Alba Iulia
cu un milion 600 de mii ca am aici hartia de la curtea de conturi. "

Teofila Tîr: "Da , intradevar sunt acele sentinte...dar atunci in toata tara s-
au  acordat  acei  25%  spor  de  dispozitiv  la  angajati.  Prin  sindicat...prin
instanta...ma rog. Intradevar a fost curtea de conturi, a verificat si au spus ca
sunt  sume  care  nu  trebuiau  acordate  angajatilor  dar  sub  nici  o  forma  nu
reprezinta prejudiciu."

Trifu Mircea : "Dar asa scrie aici."
Teofila Tîr : "Daca cititi tot o sa vedeti . Nu exista hartie de la curtea de

conturi prin care sa ni se impuna recuperarea acelor bani . "
Trifu Mircea : "Nu aveti pentru ca stie toata lumea ca este legea...."
Teofila Tîr: "Nu se poate considera un prejudiciu. Toata tara a procedat la

fel."
Trifu Mircea : "Poate ii da domnul Hava....oare nu este moral sa ii dea

cineva."
Teofila Tîr : "Nu...nu este considerat prejudiciu. Mai am niste clarificari

de facut vis a vis de acele sponsorizari de care vorbea domnul consilier vorbeati.
Primaria nu are voie sa faca nici un fel de sponsorizari. Ca finanteaza este una
dar sponsorizari  nu."

Trifu Mircea : "Atunci rectific....bine ca ati facut observatia.....inlocuiesc
cuvantul sponsorizare cu finantare. "

Teofila Tîr : "Mai vorbeati si de majorarea burselor elevilor. Ca sa putem
majora  bursele  elevilor  exista  o  hotarare de  consiliu  prin  care  s-a  stabilit
cuantumul burselor. Ca sa putem majora aceste burse trebuie depus neaparat un
proiect de hotarere . "

Trifu Mircea : "Cand o sa depun proiectul o sa spuneti ca ar fi trebuit
bugetat. Si ne tot intoarcem de unde am plecat. "

Teofila Tîr : "Eu nu cred ca nu am ajutat atunci cand s-a putut. In cursul
anului se pot face rectificari de buget . "

Trifu Mircea : "Eu nu renunt la acest amendament. "
Teofila  Tîr  :  "Daca  se  impune  o  majorare  de  buget   se  pot  efectua

rectificari de buget. Doar la nivel national se pot face de doua ori pe an. La noi
nu. "

Crisan  Vasile  :  "Stimati  colegi  am incercat  si  am fost  ferm hotarat  ca
astazi  nu voi  vorbi,  in acesta sedinta  cu toate ca este o sedinta  foarte foarte
importanta. Dar ma vad nevoit din doua puncte de vedere sa iau cuvantul si sa
fiu foarte  concis. Unu. S-a publicat in toate ziarele  ordonanța care a modificat
OUG nr.  195/2002  a  fost  publicata  in  monitorul  oficial.  Este  una  care  ne
intereseaza si pentru care fac interventia. Trotinetele electrice vor putea circula
doar pe pistele special amenajate....circulatia trotinetelor electrice pe trotuar va fi
interzisa.  Discutam  despre  acele  piste  pentru  biciclete.  Bun....este  cuprinsa
domnul  viceprimar  cu  atributii  de  primar...intradevar  ....dar  din  parcul  unirii
pana ala strada viilor ce fac ...ma duc cu ea in spate.Vreau sa fiu foarte concis.



Al doilea rand pentru care ma vad neaparat este o gresala ca citesc ziarul. Doar
doua fraze va dau ...si ramanem cu strazile ne modernizate sigur ca asta poate ca
ar fi fost pe placul celor atat de grijulii cu bugetul local incat ar prefera probabil
sa traim in epoca de piatra. Este ceea ce a zis domnul primar la cel ce a realizat
acel  articol  in  ziar.  Am ziarul...Bun.  Si  atuncea  astazi  eu  am rugat  oamenii
...daca nu aveti bunavointa sa veniti cand se dezbate bugetul uitati-va pe alba 24
si asa mai departe. Oamenii mi-au spus candva, va spun foarte sincer ....o femeie
mi-a spus ca  îi vine sa puna mana pe o japca sa va dau .....de acord doamna
...bun. Ma asteptam ca la dezbaterea de buget sa incepem cu incasarea taxelor pe
2019. Am solicitat acest lucru ...mi s-a spus ca a crescut procentual cu nu stiu
cat...nu  am vazut  nimic  scris  ...vorba  zice...vantul  duce.  Sunt  de  acord.  Nu
pomenim in acest frumos buget nimic despre sala polivalenta. Trei. Parcari. Anul
trecut a fost cuprins..facem in loc la G2...ce am facut concret. Ce facem in 2020.
Oare considerati ca unde sunt facute toate studiile ...de exemplu sensul giratoriu
de  la  gara...sensul  giratoriu  pe  Tudor  Vladimirescu  ....considerati  ca  nu  sunt
necesare?  Considerati  ca  prin  asta  fac  politica?  Sensul  giratoriu  de  la
Kaufland....nu am incercat  sa  facem nimic...sau am incercat  cateva sa  facem
....intrarea din Alba Iulia dinspre Micesti....oare nu era bine sa cuprindem niste
strazi laterale prin care se usureaza circulatia..."

Paul Voicu : "Sunt prinse .."
Crisan  Vasile  :  "  Sa  vedem  ce  se  face.  Eu  doar  am  spus  doleantele

oamenilor. Eu nu am cerut amendament. Strada Vanatori 5 de Munte din Partos
oare o facem acum...e foarte important ...sau o facem dupa ce se muta circulatia
pe autostrada. Legatura intre DN 74 si DN1 ...este cuprinsa în proiect ...de acord
cu domneavoastra ...hai sa ne uitam in proiectele din 2016 ...2017 ...sa vedem ca
sunt cuprinse in proiect ...atat nu fac nici un amendament doar v-am spus ceea
ce ar dori oamneii din Alba Iulia. Multumesc. "

Bogdan Lazar: "Incerc sa fiu cat mai scurt. Anul trecut a fost prima mea
sedinta cu bugetul si intradevar uitandu-ma peste evenimnete...pacat ca domnul
nu mai este aici ....am observat ca la toate evenimentele la sfarsit ...la fel ca si
anul acesta este o suma prevazuta pentru servicii machetare....publicitate ...toate
acestea, care se regasec pe fiecare eveniment in parte . Anul trecut am intrebat in
necunostinta de cauza...crezand ca faceti ceva necurat acolo ....si mi s-a raspuns
ca  poate  apar  ceva  neprevazut...nu  stiu.  Poate  vine  un  eveniment. Cate
evenimente neprevazute au fost anul trecut. Anul trecut am avut o suma de 100
de mii de lei....anul acesta avem 150 de mii de lei.  Daca au fost si daca nu au
fost cat s-au cheltuit din aceia 100 de mii de lei de rezerva care nu au ajuns inutil
cuprinsi pe evenimente? "

Paul Voicu :  "Tocmai pentru ca este un buget estimat, pe orice capitol
....acestea  sunt  sume estimate...anul  trecut  s-a  incheiat  cu  beneficiu  ...nu  am
cheltuit intreaga suma....iar pentru anul asta sunt sume estimate...sigur ca putem
sa incheiem tot pe excedent...sau putem sa venim in consiliul local sa hotaram
tot aici daca se vor face evenimnete culturale ..sportive sau de alta natura...tot



noi hotaram aici. Mai mult decat atat nu stim acuma..care vor fi sumele primite
pe  sponsorizari....pt  evenimnete  importante  ....Alba  Fest  si  1  Decembrie.  Ce
sume  vor  veni  de  la  consiliul  judetean  sau  de  la  bugetul  de  stat  pentru
evenimentele importante. Tineti minte ca anul trecut nu stiam decat cu vreo 2
saptamani inainte daca  ne dau sau nu ceva bani. Si cand am primit suma am
prins-o in buget. Ca nu am avut ce face. "

Lazar Bogdan : "Exact ca tin minte, ca tocmai de aceea am intrebat. Cat
din aia 100 mii care era la neprevazut s-a cheltuit, cate evenimente  neprevazute
am avut? Daca se merita si anul acesta sa punem, să dublam suma inca o data?
Eu cred ca nu s-au cheltuit...de asta va intreb."

Paul  Voicu  :  "  Propuneti  sa  luam  ceva  bani  de  acolo  si  sa  punem
altundeva? "

Lazar Bogdan : "Este o suma destul de maricica, care dacă, din nou nu s-a
cheltuit, da putem sa ii mutam oriunde altundeva unde este nevoie. Nu are rost
sa facem de doua ori servicii de machetare grafica. Acum unde anume...il las pe
domnul  Mircea  Trifu  sa  aleaga  ..pentru echipa  de  rugybi,   pentru echipa  de
fotbal daca vrea."
Seeman Maria  :  "Stiu  eu un eveniment  care  s-a  desfasurat  in  afara  listei  de
evenimente ...cel dedicat saptamanii mobilitatii ..in luna septembrie....si pentru
ca nu a fost cuprins in lista de evenimente de la inceput o parte din suma a fost
luata de acolo. "

D-l Barbu : "Buna ziua. Astazi am lasat strategia integrata de dezvoltare
urbana acasa, pentru ca domnul Paul Voicu mi-a zis sa nu ma indragostesc de ea.
si  am  adus  listele  de  investitii  2016  ..2017  ...2018...2019  si  2020.  Stiu  ca
cetateanul nu are voie sa faca nici amendamente, insa are voie sa comenteze ca
joaca in piesa aia cainii latra caravana trece.  Acum eu nu sunt nici caine nici
caravana. Doamna  directoare Teofila am trei remarci apropo de buget.În primul
rand ma gandesc  ca domneavoatra ati lucrat si inainte de revolutie si stiti ca pe
timpul acela avem plan si avem rezultat. Bugetul care il votati astazi nu e un
buget estimativ ...bugetul care il votati astazi este norma de maine. Pentru ca va
pun cateva intrebari ....cheltuiala cu salariile este estimativa? nu trebuie sa imi
dati raspuns..."

Teofila Tîr : "Da..totul este estimativ."
D-l  Barbu  :  "  Dumneavoastra  ati  zis,  la  un  moment  dat,  si  d-na   cu

fondurile europene...a spus urmatorul lucru cheltuiala cu dobanda pentru creditul
repsectiv  este optionala...dar eu nu am hartiile cu bugetul dar la un moment dat
m-am uitat peste el....dar dupa stiinta mea cheltielile cu dobanzile anul acesta s-a
dublat. În contextul in care e posibil ca sumele respective sa fie angajate....si
atunci in anul 2020 aveti  cheltuieli cu dobanzile ...mi se pare ca in loc de 4
milioane 9 milioane....ceva de genul acesta. Daca gresesc...dar o sa ma uit ...ca
Mircea e aicea. "

Teofila Tîr: "5 milioane"
D-l Barbu : "Cheltuieli cu dobanzile?"



Teofila Țîr : "Da."
D-l Barbu : "Anul 2019, cat au fost cheltuielile?"
Teofila Tîr: "Doua mii opt sute si ceva . De asta bugetul este estimativ."
D-l Barbu : "Va spun eu de ce este estimativ. din punctul meu de vedere

este o chestiune pe care eu nu o pricep...nu ma ocup....eu nu stiu daca consilierii
locali fac un lucru extraordinar de intelept. Analizeaza realizarea bugetului si a
listei  de  investii  din  anul  anterior.  Practiv  bugetul  2020  ar  trebui  sa  il
fundamentam si sa il analizam in functie de ce am realizat anul trecut. Si pana
astazi 18 februarie in acest consiliu a existat o analiza a  executie bugetare 2019?
"

Paul Voicu : "De 4 ori."
D-l Barbu : La finele oricarui trimestru?
Teofila Tîr: "Da"
D-l Barbu : Sa trecem la chestiuni mai importante.Investitiile.  Ma duc

direct  la  potiția  care  ma  intereseaza...am vrut  sa  il  intreb  pe  domnul  Rares
Buglea...dar nu vreau sa il pun intr-o situatie delicata...sa imi spuna daca stie la
cap. alte servicii in domeniul locuinte servicii ...cred ca este 70.02 , cap. C pct 3
achizitii imobile ...aveti listele de investii la dumneavoastra? Stiti sa imi spuneti
acolo la pozitia aceea sunt doua milionae...stiti achizitille care se vor face ?

Paul Voicu : Primim lucrare de control? Va spune domnul Doru Inurean
care se ocupa cu lucurul acesta. 

D-lBarbu : Nu domnul Doru Inurean voteaza....ci voteaza consilierii. Ei ar
trebui sa aiba lista cu aceste investitii. Aveti aici o pozitie delicata ...este terenul
exinderii  cimitirului  ....ar  trebui sa stiti  daca poate sau nu poate fi  folosit  ca
destinatie cimitir. Si intrebarea mea  de bun simt...domnule cand propuneri sa se
cumpere imobilele astea exista undeva un studiu  de oportunitate..un referat ceva
...ca de exemplu ca vrem sa cumparam casa de pe colt Traian cu Basarabiei...o
informatie imi spune ca vrem sa o cumparam sa reparam casa de langa ea si
altcineva tot din primarie imi spune ca o cumparam ca  sa facem o gradinita. 

Paul Voicu : Nu v - a spus bine.
D-l Barbu : Pai tocmai asta este. 
Paul Voicu : "Eu am declarat si in presa si peste tot cine ma intrebat ...casa

aceea o luam pentru extindere de parcari. "
D-l Barbu : Am inteles cum sta treaba..dar din punctul meu de vedere asta

este o tema. Cand se face o investitie, cand consilierii aproba ceva ei ar trebui sa
aprobe in cunostinta de cauza.

Costinas  Marius  :  "La  buget  nu  se  aproba  investitii  ...se  deschid
capitole..."

Barbu : "Domnule avocat va rog eu ..."
Costinas Marius : "Si cand chiar se doreste sa se faca asemenea investitii

se vine cu proiect de hotarare si se discuta. "
D-l Barbu : "Haideti sa facem o chestiune...eu sunt pregatit pentru speta in

care  dumneavoastra  ma  angrenati  ...  haideti  sa  va  dau  un  exemplu  cum se



lucreaza ...casa  Velican ...stiti  ca  sunt  indragostit  de casa  Velican ...investitie
inceputa in 2016 ...ati trecut-o in 2016 ...632 de mii  din bugetul local,,,nu are
importanta ce ati trecut acolo ca nu mai tin minte ....in 2017 350 de mii studii si
altele ...in 2018  400 de mii in bugetul local pentru studii si altele ...propuneri
400 de mii dar cand faceti defalcarea pe trimeste defalcati 600 de mii ...gresala
de tiparire ..nu are importanta....si tot in 2017 spuneti executie plus punere in
functiune 2 milioane 600 de mii din buget local un milion si ....in 2019 ati uitat-
o ...in 2020 ati uitat-o. la modul serios ce sa inteleg eu ....sunt 3 ani de zile in
care se planifica sume si eu nu sunt cel mai mare fan al liberalismului sincer. dar
stau si ma intreb daca 3, 4 ani de zile casa aia  se darama...trei ani de zile ati
alocat sume de ce ati abandonat-o ...sa veniti sa imi spuneti ca vreti sa o treceti
acuma pe lista consiliului  judetean? propuneti consiliului judetean sa cumpre
casa de pe basarabiiei ca este langa banca agricola, fosta , am inteles ca banca
agricola acolo cateva etaje sunt ale consiliului judetean ...Consiliul judetean sa
darame ...face acolo parcare ....si am facut o treaba eleganta....si va degreveaza
pe dumneavoastra de sumele alea si incepeti sa reparati casa Velican. Nu este
posibil  ca dupa cei  3 ani  de zile ati  programat sume in buget  sa o lasati  de
izbeliste.  Ce sa inteleg eu din asta ."

Paul Voicu : "Vreti si raspuns?"
D-l Barbu : "Da...dati-mi raspuns."
Paul Voicu : "Tot ce am lucrat pe casa Velican am lucrat tot impreuna cu

Ministerul Culturii si Consiliul Judetean.  Nu am lucrat singuri. Pe bugetul din
2018 ....cu anul centenarului ...trebuia sa ne aloce bani ....bugetul consolidat al
statului pentru acea casa. De asta l-am prins acolo sa facem toate studiile. Avem
acum proiectele si tot ...ne-am facut temele. Consiliul Judetean ei au spus ca ne
preiau aceasta casa...nu noi ...ei sunt de acord sa preia de la noi tot proiectul
tehnic, toata lucrarea si sa finanteze toata lucrarea. Pentru asta va fi o hotarare de
Consiliu Judetean ...Consiliul local să putem preda. "

D-l  Barbu  :  "Aici  avem  bugetul  pe  2018  ...doua  milioane...valoare
initiaala  a  proiectului  ...un milion  o  sutaspatezeci   mii  ....ceea  ce  inseamana
aproape 50% din bugetul local. Daca intradevar exista vointa...."

Paul Voicu : "Sunt sume estimate in bugetul local"
D-l Barbu : "De ce nu s-a mai facut nimic?"
Paul  Voicu  :  "Pentru  ca  nu  au  mai  venit  sumele  domnule.  De  ce  nu

intelegeti?"
Trifu  Mircea  :  "Oare  mai  intelege  cineva  din  Alba  Iulia  in  afara  de

dumneavoastra?"
D-l  Barbu : "Aici aveti 4 coloane ...buget 2018 ...buget local ...inclusiv

excedent...fonduri nerambursabile ...buget de stat ...aveti trei surse...chiar ...eu
nu is chiar prost ...dumneavoastra  ati scris cu mana dumneavostra la buget local
inclusv excedent 1 milion o sutaspatezeci  si  doua de mii.  Mai am o singura
chestie si apoi puteti vota linistit...chestia cu cresa de la schit ...este din 2017
...veniti si faceti ...avansati sume pentru ea...elaborare documente 2017 ...in 2018



aveti doua sume ...2019 nimic ...2020 studiu de fezabilitate  300 de mii. si acum
in 2020 veniti si atacati cresa de la lalelelor ..orhideelor,,,dumnezeu stie  ....nu
stiu  ...sunteti  sub  aceeasi  palarie  ...ca  daca  era  mircea  trifu  in  locul
dumneavoastra  primar..cred  ca  devasta  tot  ce  ati  facut  dumneavostra  inainte
...glumesc....ce sa inteleg eu de la un  an la altul nu preluati proiectele sa le
duceti la capat. ? si revin la terenuri ...si sa nu credeti ca daca domnul deputat
roman a modificat legea cu cimitirele anul trecut ...apropo de autorizatii ceea ce
se intampla sus la cimitir nu este in regula, iar daca dumneavoastra astazi votat
sume  de  bani  pentru  achizitionare  terenuri  la  cimitir  o  sa  aveti  problema
intitulata schimbare destinatie de terenuri. multumesc."

Marius Rotar : "dl Trifu nu am nevoie de o vizibilitate ...noi ne descurcam
prin cu totul alte metode. scriem articole...facem conferinte ...nu avem nevoie de
o  vizibilitate  sa  imi  construiesc  echipa  ...pot  sa  înscriu  echipa  facand  tot
posibilul ca echipa sa existe. "

Paul voicu : " Dupa cate stiu ati fost impreuna la colegul Tudorascu. Eu
sunt convins ca vom gasi cateva solutii..oricum catre sport noi am facut anul
acesta cativa pasi. "

Iuliu Hada : " Din amendamentele domnului Trifu unul mi se pare foarte
important  ...cel  cu  achizitionarea unui  teren  pentru construirea unui  complex
scolar.Achizitionarea unui teren, zic, daca se poate acuma, in zona aceasta de la
stadion pana in granita cu Sardul. Zic ca 6 mii de mp ar fi suficient.Preturile sunt
la 100 de euro mp. Ganditi-va ca daca nu il achititionati acuma, cladirea poate fi
facuta ulterior, cand zona se va dezvolta mai mult, ganditi-va cat ar costa peste
un  an  doi  si  daca  mai  gasiti  terenuri  sa  puteti  face  o  astfel  de  scoala
..gradinita....circuland  in  zona  chiar  am vazut  o  tabla  acolo  cu  un  teren  de
vanzare in zona. am dat telefon si cere 100 de euro ...eu zic sa incercati sa gasiti
resursele financiare necesare care nu sunt foarte mari  ...si  sa rezolvati  acesta
problema."

Moldovan Angela :  "Supunem la  vot  primul  amendament  al  domnului
Trifu."

Trifu Mircea : "Adica dublarea sumei ...."
Costinas Marius : " La comisie nu s-a depus nici un amendament. Practic

am ascultat  14 doleante  ale  domnului  consilier,  14 solicitari  fara  sa  existe  o
fundamentare a fiecareia dintre ele...mai mult decat atat nu mi se pare firesc sa
fim expusi la o situatie de moment in conditiile in care nu au fost explicitate, nu
au fost  expuse  anterior  aceste  amendamente  cu fundamentare,  sa  le  luam in
discutie.  Practic  din  punctul  meu  de  vedere  nu  indeplinesc  conditiile  legale
pentru a fi considerate amendamente. Acesta am vrut sa se puncteze ...si la ora
acesta proiectul poate fi dezbatut in forma propusa pentru ca au fost discutii pe
larg. nu sunt explicate conditiile tehnice, luati de aici puneti dincolo...cumparati
de undeva ceva...nu mi se pare o chestiune corecta sa luam in discutie niste
solicitari."

Ranghet  Gergeta:  "Asupra  proiectelor  de  hotarâri  pot  fi  aduse



amendamente de fond si de forma."
Costinas Marius :  "Eu nu le-am regasit  nici  de fond si  nici  de forma.

pentru ca cele de fond trebuie sa fie argumentate cu note de fundamentare."
Moldovan Angela : "Deci, amendamentul nr. 1."
Trifu  Mircea  :  ""  Dublarea  sumei  acordate   de  catre  dumnevoastra  în

fiecare an la toate cultele crestine roamnesti.
Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"

"Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 5 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile, Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae, Bunea Iulian şi 15 voturi împotriva -
Androneascu  Elvira,  Costinas  Marius  Adrian,  Domuta  Iulius  Viorel,  Hasa
Catalin,  Lazar  Bogdan,  Lupea  Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul  Voicu,  Pocol
Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius  Ciprian,  Sandu Cornel,  Tudorascu Raul,
Buglea Rares si Presecan Marius"

Trifu Mircea : " Al doilea amendament pe care il propun este cresterea
burselor cu 10 % pe anul 2020."

Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 7 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile, Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae, Bunea Iulian, Lazar Bogdan şi Popescu
Marius Ciprian  şi 14 voturi împotriva - Androneascu Elvira, Costinas Marius
Adrian, Domuta Iulius Viorel, Hasa Catalin, Lupea Gabriel, Moldovan Angela,
Paul Voicu, Pocol Dorin, Popa Pavel, Sandu Cornel, Tudorascu Raul, Buglea
Rares si Presecan Marius"

Trifu Mircea : "Alocarea unei sume de  15 mii de lei pentru un studiu care
sa stabilieasca potentialul ecologic al padurii Mamut. " 

Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 2 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile  şi 18 voturi împotriva - Androneascu Elvira, Costinas Marius Adrian,
Domuta  Iulius  Viorel,  Hasa  Catalin,  Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul
Voicu, Pocol Dorin, Popa Pavel, Sandu Cornel, Tudorascu Raul, Buglea Rares,
Presecan Marius, Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae, Bunea Iulian, Lazar Bogdan
şi Popescu Marius Ciprian "

Trifu Mircea : "Alocarea unei sume de 500 mii lei pentru exproprieri ale
unor strazi in vederea posibilitatii de modernizare si  de executare de retele a
acestora."

Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 4 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile, Bucur Dumitru si Bumbu Nicolae  şi 16 voturi împotriva - Androneascu
Elvira,  Costinas  Marius  Adrian,  Domuta  Iulius  Viorel,  Hasa  Catalin,  Lupea
Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pocol Dorin, Popa Pavel, Sandu Cornel,



Tudorascu Raul, Buglea Rares, Presecan Marius, Bunea Iulian, Lazar Bogdan şi
Popescu Marius Ciprian "

Trifu Mircea : " Alocarea unei de sume de 15 mii de lei pentru realizarea a
doua planuri urbanistice in zonele Partos Si Barabant,  respectiv Sard care sa
duca la o dinamizare a dezvoltarii economice  in zona."

Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 2 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile şi 3 voturi împotriva - Tudorascu Raul, Costinas Marius Adrian si , Pocol
Dorin şi 15 abţineri - Androneascu Elvira, Domuta Iulius Viorel, Hasa Catalin,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,  Popa  Pavel,  Sandu  Cornel,
Buglea Rares , Presecan Marius, Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae, Bunea Iulian,
Lazar Bogdan şi Popescu Marius Ciprian "

Trifu Mircea : "Alocarea unei sume de 500 mii de lei pentru reablitarea
unor baze sportive altele decat cele pe care dumneavoastra le-ati prevazut...si fac
aici referire la baza sportiva de la Paclisa."

Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 7 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile, Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae, Bunea Iulian, Lazar Bogdan şi Popescu
Marius Ciprian  şi 14 voturi împotriva - Androneascu Elvira, Costinas Marius
Adrian, Domuta Iulius Viorel, Hasa Catalin, Lupea Gabriel, Moldovan Angela,
Paul Voicu, Pocol Dorin, Popa Pavel, Sandu Cornel, Tudorascu Raul, Buglea
Rares si Presecan Marius"

Trifu Mircea : "Alocarea sumei de 15 mii lei pentru achizitia de camere de
luat  vederi  si  sistem  de  supraveghere  a  albiilor  Muresului  si  Ampoiului
impotriva aruncarii de gunoaie."

Tudorascu Raul : "Banii acestia sunt prinsi in buget si nu are rost sa mai
faceti un amendament. "

Trifu Mircea : "Eu o sa fac acest amendament. "
"Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 5 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile, Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae, Bunea Iulian şi 15 voturi împotriva -
Androneascu  Elvira,  Costinas  Marius  Adrian,  Domuta  Iulius  Viorel,  Hasa
Catalin,  Lazar  Bogdan,  Lupea  Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul  Voicu,  Pocol
Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius  Ciprian,  Sandu Cornel,  Tudorascu Raul,
Buglea Rares si Presecan Marius"

Trifu Mircea : "800 de mii de lei pentru asfaltarea provizorie  a cel putin
5km de strazi cu scopul de a descarca traficul din Alba Iulia, Micesti Si Barabant
cat si a unui numar de strazi din Oarda  de Sus. "



Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
"Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 6 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile, Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae, Bunea Iulian, Buglea Rareş şi 14 voturi
împotriva - Androneascu Elvira, Costinas Marius Adrian, Domuta Iulius Viorel,
Hasa  Catalin,  Lazar  Bogdan,  Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,
Pocol Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius Ciprian,  Sandu Cornel,  Tudorascu
Raul si Presecan Marius"

Trifu Mircea:  " Achizitia unui teren intre Alba Iulia si  Micesti  in suma de 2
milioane de lei pentru construirea unui complex scolar ."

Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
"Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 5 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile, Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae, Bunea Iulian şi 15 voturi împotriva -
Androneascu  Elvira,  Costinas  Marius  Adrian,  Domuta  Iulius  Viorel,  Hasa
Catalin,  Lazar  Bogdan,  Lupea  Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul  Voicu,  Pocol
Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius  Ciprian,  Sandu Cornel,  Tudorascu Raul,
Buglea Rares si Presecan Marius"

Trifu Mircea : " 150 mii de lei pentru achizitia unui teren pentru realizarea
de 4 locuri de joaca pentru copii de la marginea orasului."

Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
"Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 5 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile, Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae, Bunea Iulian şi 15 voturi împotriva -
Androneascu  Elvira,  Costinas  Marius  Adrian,  Domuta  Iulius  Viorel,  Hasa
Catalin,  Lazar  Bogdan,  Lupea  Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul  Voicu,  Pocol
Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius  Ciprian,  Sandu Cornel,  Tudorascu Raul,
Buglea Rares si Presecan Marius"

Trifu  Mircea  :  "Fata  de  suma  pe  care  dumnevoastra  nu  ati  precizat-o
spuneti ca ati alocat- o pentru programele de sterilizare pentru caini fara stapan
mai solicit inca 40 de mii de lei."
Beres Vasile : "Buna ziua. Am fundamentat si am prins in buget  suma de 65 de
mii de lei pentru desfasurarea a trei campanii de sterilizare a cainilor. Nota este
aprobata."

Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
Trifu Mircea : "In conditiile acestea solict doar 20 de mii de lei."
"Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 6 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile,  Bucur  Dumitru,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Iulian,  Lazar  Bogdan  şi  14
voturi împotriva - Androneascu Elvira, Costinas Marius Adrian, Domuta Iulius
Viorel,  Hasa  Catalin,  Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,  Pocol
Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius  Ciprian,  Sandu Cornel,  Tudorascu Raul,



Buglea Rares si Presecan Marius"

Trifu Mircea : " Cu tot regretul ca domnul Plesa nu mai este aici...am avut
o  intalnire  oficiala  ...si  am crezut  ca  totul  se  rezolva  prin  vot...am totusi  o
intrebare ..mi s-a sugerat si mie de foarte multe ori sa vin in birou...ba la domnul
Hava...ba la domnul Voicu ...vad ca i se sugereaza si la domnul Marius ca dupa
intalnirea asta sa rezolve cu finantarea undeva in birou ... eu cred ca finantarea
se poate face sau nu a echipei de ruygb daca noi toti de aicea cu sufletul curat
vrem sau nu sa o facem. Propun in vazul tuturor, nu intr-un birou sa alocati suma
de 200 de mii lei pentru inscrierea echipei de ruygb in campionat."

Paul Voicu : "Daca imi permiteti...eu nu am chemat pe nimeni la mine in
birou sa ii dau bani ..eu am chemat oamenii care vad ca se ocupa de acest lucru
sa gasim o cale  sa  venim in sedinta  cu un proiect  de hotarare,  intr-o forma
legala."

Trifu Mircea : "Mai legala ca asta nu poate sa fie domnule Voicu. "
Tudorascu Raul : "Eu am povestit cu dl Marius."
Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"

"Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 6 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile, Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae, Bunea Iulian, Buglea Rareş şi 14 voturi
împotriva - Androneascu Elvira, Costinas Marius Adrian, Domuta Iulius Viorel,
Hasa  Catalin,  Lazar  Bogdan,  Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,
Pocol Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius Ciprian,  Sandu Cornel,  Tudorascu
Raul si Presecan Marius"

Trifu Mircea : "150 de mii de lei pentru finantarea echipei de fotbal unirea
Alba Iulia."

Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
"Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 6 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile, Lazar Bogdan, Bumbu Nicolae, Bunea Iulian, Buglea Rareş şi 14 voturi
împotriva - Androneascu Elvira, Costinas Marius Adrian, Domuta Iulius Viorel,
Hasa Catalin, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu, Pocol Dorin, Popa
Pavel, Popescu Marius Ciprian, Sandu Cornel, Bucur Dumitru , Tudorascu Raul
si Presecan Marius "

Trifu Mircea :  "Alocarea unei sume de 200 de mii  lei  pentru reparatia
retelelor de canalizare pe strada Armoniei din Oarda si demararea unor lucrari pe
strada Soimului, Gutuiului, Fagetului si jumatate din strada Greierului unde nu
exista canalizare."

Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
"Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 11 voturi pentru - Trifu Mircea, Crisan
Vasile, Bucur Dumitru, Lazar Bogdan, Popescu Marius Ciprian, Bumbu Nicolae,
Bunea  Iulian,  Moldovan  Angela,  Buglea  Rareş,  Popa  Pavel,  Domuta  Iulius



Viorel   şi  9  voturi  împotriva -  Androneascu Elvira,  Costinas Marius  Adrian,
Hasa Catalin, Lupea Gabriel, Paul Voicu, Pocol Dorin,Sandu Cornel, Tudorascu
Raul si Presecan Marius "

Moldovan  Angela  :  "Votam  proiectul  de  hotarare  cu  amendamentul
domnului Trifu care a trecut."

Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru - Bucur Dumitru, Lazar
Bogdan,  Popescu  Marius  Ciprian,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Iulian,  Moldovan
Angela, Buglea Rareş, Popa Pavel, Domuta Iulius Viorel, Androneascu Elvira,
Costinas  Marius  Adrian,  Hasa  Catalin,  Lupea  Gabriel,  Paul  Voicu,  Pocol
Dorin,Sandu  Cornel,  Tudorascu  Raul  si  Presecan  Marius  şi  doua  abţineri  -
Crisan Vasile si Trifu Mircea."
Trifu Mircea : "eu am anuntat si sursa de finantare ...de la bunuri si servicii."

S-a adoptat Hotarea nr. 39/2020

domnul consilier Lazar Bogdan paraseste sala de sedinte. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul
anului  2019 al  activităților  instituțiilor  publice  finanțate  integral  din  venituri
proprii (centru bugetare din învățământ) 

Se da cuvantul domanei Teofila Târ care prezinta proiectul de hotarâre. 
Comisia  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"

"Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru - Crisan Vasile, Bucur
Dumitru,  Popescu  Marius  Ciprian,  Bumbu Nicolae,  Bunea  Iulian,  Moldovan
Angela, Buglea Rareş, Popa Pavel, Domuta Iulius Viorel,  Androneascu Elvira,
Costinas  Marius  Adrian,  Hasa  Catalin,  Lupea  Gabriel,  Paul  Voicu,  Pocol
Dorin,Sandu  Cornel,  Tudorascu  Raul  si  Presecan  Marius  si  o  abţinere  Trifu
Mircea."

 S-a adoptat hotararea nr. 40/2020

9. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli
pe anul 2019 al Municipiului Alba Iulia 

Se da cuvantul domanei Teofila Târ care prezinta proiectul de hotarâre. 
Comisia  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi



nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."

Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
"Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru - Bucur Dumitru,
Popescu  Marius  Ciprian,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Iulian,  Moldovan  Angela,
Buglea Rareş, Popa Pavel, Domuta Iulius Viorel,  Androneascu Elvira, Costinas
Marius Adrian,  Hasa Catalin,  Lupea Gabriel,  Paul  Voicu,  Pocol Dorin,Sandu
Cornel, Tudorascu Raul si Presecan Marius si 2 abtineri  Trifu Mircea si Crisan
Vasile."

 S-a adoptat hotararea nr. 41/2020

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții
al  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  municipiului  Alba  Iulia,  a
organigramei  și  statului  de  funcții  al  Serviciului  public  ”Administrarea
patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba
Iulia, urmare reorganizării, începând cu data de 1 martie 2020 

Se dă cuvantul doamnei Andreea Man care prezinata proiectul de hotarare.
Comisia  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Comisia  Consiliului  local  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică  şi
disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti  a avizat favorabil acest
proiect de hotărâre şi nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
"Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru - Bucur Dumitru,
Popescu  Marius  Ciprian,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Iulian,  Moldovan  Angela,
Buglea Rareş, Popa Pavel, Domuta Iulius Viorel,  Androneascu Elvira, Costinas
Marius Adrian,  Hasa Catalin,  Lupea Gabriel,  Paul  Voicu,  Pocol Dorin,Sandu
Cornel, Tudorascu Raul si Presecan Marius, Trifu Mircea si Crisan Vasile."

S-a adoptat hotararea nr. 42/2020

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44/2018
a Consiliului local cu privire la stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici
și personalului contractual din aparatul de specailitate al primarului municipiului
Alba  Iulia  și  din  serviciile  publice  aflate  în  subordinea  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia, astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 346/2019 și
HCL nr. 416/2019, începând cu data de 1 martie 2020 



Se dă cuvantul doamnei Andreea Man care prezinata proiectul de hotarare.
Comisia  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"

"Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru - Bucur Dumitru,
Popescu  Marius  Ciprian,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Iulian,  Moldovan  Angela,
Buglea Rareş, Popa Pavel, Domuta Iulius Viorel,  Androneascu Elvira, Costinas
Marius Adrian,  Hasa Catalin,  Lupea Gabriel,  Paul  Voicu,  Pocol Dorin,Sandu
Cornel, Tudorascu Raul si Presecan Marius si doua abtineri - Trifu Mircea si
Crisan Vasile."

S-a adoptat hotararea nr. 43/2020

12.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  458/27.11.2018  a
Consilului  local  cu  privire  la  predarea  către  Ministerul  Lucrărilor  Publice,
Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții  ”Construire  sală  de  educație  fizică  –  proiect  tip  școală  gimnazială
Avram Iancu Alba Iulia” din Municipiul Alba Iulia, Județul Alba

Se dă cuvantul doamnei Emilia Toma care prezinta proiectul de hotarare.
Comisia  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Comisia  Consiliului  local  pentru  administrarea  domeniului  public  si  privat
agricultura a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre şi  nu are obiecţiuni în
privinţa adoptării acestuia.”

Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Crisan Vasile : "Vreau sa intreb daca acesta investitie este cuprinsa la CNI

si bugetata? "
Toma Emilia : "Este cuprinsa la CNI ."
Crisan Vasile : "Bun. Multumesc."
Vine in sala de sedinta si domnul consilier Lazar.
Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"

Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru - Bucur Dumitru, Lazar
Bogdan,  Popescu  Marius  Ciprian,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Iulian,  Moldovan
Angela, Buglea Rareş, Popa Pavel, Domuta Iulius Viorel, Androneascu Elvira,
Costinas  Marius  Adrian,  Hasa  Catalin,  Lupea  Gabriel,  Paul  Voicu,  Pocol
Dorin,Sandu Cornel, Tudorascu Raul si Presecan Marius, Crisan Vasile si Trifu
Mircea."



S-a votat Hotararea nr. 44/2020
 
13. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale
și  Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții  ”CNI” SA, a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții  :  Proiect  tip  -  ”Contruire  bază  sportivă  TIP1,  localitatea  Micești,
Cartier Micești, str. Stadionului, nr. 9, municipiul Alba Iulia, județul Alba” 

Se  da  cuvantul  domnului  Pavel  Nicolae  care  prezinta  proiectul  de
hotarare. 
Pavel Nicolae : "As dori sa fac mentiunea ca să se modifice in titlu denumirea
ministerului asa cum este corect  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA "
Comisia  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Comisia  Consiliului  local  pentru  administrarea  domeniului  public  si  privat
agricultura a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre şi  nu are obiecţiuni în
privinţa adoptării acestuia.”

 Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Trifu Mircea : "Vreau sa ilintreb pe domnul Voicu care este motivul pentru

care  in  timp  ce  alte  multe  municipii  au  semnate  contractele,  cum  este  si
Blajul ...noi suntem inca in etapa asta."

Paul Voicu :  "De  chestiunea acesta s-a ocupat fostul coleg ...fiecare cu
treaba  lui  ..suntem  impartiti...din  octombrie  aceste  lucuri  stau  la  dansul  pe
masa ...colegul Gabi Plesa raspundea de ele ...s-a facut  o sedinta urgenta  cu
colegii si le-am adus astazi pe masa dumneavoastra. ele trebuiau aduse inca din
noiembrie. "

Domnul consilier Lupea Gabriel pleaca din sala de sedinta.
Mircea  Trifu  :  "Din  punctul  dumneavoastra  de  vedere  care  ar  fi

perspectiva de semnare a contractului "
Paul voicu : "Nu se va semna nici un contract."
Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"

Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru - Bucur Dumitru, Lazar
Bogdan,  Popescu  Marius  Ciprian,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Iulian,  Moldovan
Angela, Buglea Rareş, Popa Pavel, Domuta Iulius Viorel, Androneascu Elvira,
Costinas Marius Adrian, Hasa Catalin, Paul Voicu, Pocol Dorin,Sandu Cornel,
Tudorascu Raul si Presecan Marius, Crisan Vasile si Trifu Mircea."

S-a votat Hotararea nr. 45/2020

14. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale



și  Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții  ”CNI” SA, a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții : Proiect tip - ”Contruire bază sportivă TIP2, Bulevardul 1 Decembrie
1918, nr. 11, municipiul Alba Iulia, județul Alba 

Se  da  cuvantul  domnului  Pavel  Nicolae  care  prezinta  proiectul  de
hotarare. 
Comisia  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Comisia  Consiliului  local  pentru  administrarea  domeniului  public  si  privat
agricultura a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre şi  nu are obiecţiuni în
privinţa adoptării acestuia.”

Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"

Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru - Bucur Dumitru, Lazar
Bogdan,  Popescu  Marius  Ciprian,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Iulian,  Moldovan
Angela, Buglea Rareş, Popa Pavel, Domuta Iulius Viorel, Androneascu Elvira,
Costinas Marius Adrian, Hasa Catalin, Paul Voicu, Pocol Dorin,Sandu Cornel,
Tudorascu Raul si Presecan Marius, Crisan Vasile si Trifu Mircea."

S-a votat Hotararea nr. 46/2020

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Alba Iulia în
cadrul proiectului ”Amenajare zonă de agrement și debarcader pe Râul Mureș în
Municipiul Alba Iulia”, cod SMIS 129239 

Se  da  cuvantul  domnului  Tudorascu  Raul  care  prezinta  proiectul  de
hotarare. 
Comisia  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Comisia  Consiliului  local  pentru  administrarea  domeniului  public  si  privat
agricultura a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre şi  nu are obiecţiuni în
privinţa adoptării acestuia.”

 Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"

Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru - Bucur Dumitru, Lazar
Bogdan,  Popescu  Marius  Ciprian,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Iulian,  Moldovan
Angela, Buglea Rareş, Popa Pavel, Domuta Iulius Viorel, Androneascu Elvira,
Costinas Marius Adrian, Hasa Catalin, Paul Voicu, Pocol Dorin,Sandu Cornel,
Tudorascu Raul si Presecan Marius, Crisan Vasile si Trifu Mircea."

S-a votat Hotararea nr. 47/2020



16.  Proiect  de  hotărâre  privind  neasumarea  responsabilităților  organizării  și
derulării  procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor  –  cadru  pentru
achiziția  produselor  și  a  contractelor/acordurilor  –  cadru  pentru  achiziția
serviciilor  pentru  derularea  măsurilor  educative,  aferente  programului  pentru
școli al României, pentru perioada 2020-2023 

Se da cuvantul domnului Paul Voicu care prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia  Consiliului  local  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică  şi
disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti  a avizat favorabil acest
proiect de hotărâre şi nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Comisia Consiliului  local  pentru  activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,
sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului  a
avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu are obiecţiuni în privinţa adoptării
acestuia.”

Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"

Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru - Bucur Dumitru, Lazar
Bogdan,  Popescu  Marius  Ciprian,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Iulian,  Moldovan
Angela, Buglea Rareş, Popa Pavel, Domuta Iulius Viorel, Androneascu Elvira,
Costinas Marius Adrian, Hasa Catalin, Paul Voicu, Pocol Dorin,Sandu Cornel,
Tudorascu Raul si Presecan Marius, Crisan Vasile si Trifu Mircea."

S-a votat Hotararea nr. 48/2020
 
17.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  „REABILITAREA,
MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA – LOCALITĂȚI COMPONENTE: OARDA
DE SUS, OARDA DE JOS, PÂCLISA, MICEȘTI ȘI BĂRĂBANȚ”, cod SMIS
126923 și a cheltuielilor legate de proiect 

Se dă cuvantul doamnei Seeman Maria care prezinta proiectul de hotarare.
Comisia  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi
nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."

Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"
Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru - Bucur Dumitru, Lazar
Bogdan,  Popescu  Marius  Ciprian,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Iulian,  Moldovan
Angela, Buglea Rareş, Popa Pavel, Domuta Iulius Viorel, Androneascu Elvira,
Costinas Marius Adrian, Hasa Catalin, Paul Voicu, Pocol Dorin,Sandu Cornel,
Tudorascu Raul si Presecan Marius, Crisan Vasile si Trifu Mircea."



S-a votat Hotararea nr. 49/2020

18. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul anexei la
Hotărârea  nr.  381/2018  a  Consiliului  local,  privind  aprobarea  indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul: ”Reabilitarea, Modernizarea și Extinderea
sistemului  de  iluminat  public  al  Municipiului  Alba  Iulia  –  Localități
componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț”

Se  dă  cuvantul  domnului  Armean  Gabriel  care  prezinta  proiectul  de
hotarare. 
Comisia  Consiliului  local  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică  şi
disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti  a avizat favorabil acest
proiect de hotărâre şi nu are obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Rânghet Georgeta : "Avem nevoie de 11 voturi pentru acest proiect."
Moldovan Angela: "Cine este pentru? Impotriva? abtineri?"

Fiind supus  la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru - Bucur Dumitru, Lazar
Bogdan,  Popescu  Marius  Ciprian,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Iulian,  Moldovan
Angela, Buglea Rareş, Popa Pavel, Domuta Iulius Viorel, Androneascu Elvira,
Costinas Marius Adrian, Hasa Catalin, Paul Voicu, Pocol Dorin,Sandu Cornel,
Tudorascu Raul si Presecan Marius, Crisan Vasile si Trifu Mircea."

S-a votat Hotararea nr. 49/2020

Moldovan Angela : "Daca nu mai sunt si alte discutii declar sedinta închisa."

Alba Iulia, 18 februarie  2020

Presedintele ședinței, Contrasemnează, 
        Consilier p. Secretar general
Moldovan Angela Director executiv 

         Rânghet Georgeta

 


