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 Încheiat azi 19 iulie 2021 în cadrul şedinţei extraordinară publică a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

  Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1276  a Primarului municipiului 

Alba Iulia. 

  Lucrările şedinţei extraordinară a Consiliului Local sunt publice.” 

 Fiț Simona Ileana: ”La ședință sunt prezenți un număr de 15 consilieri. 

Lipsește motivat  doamna consilier Bărbuleț Narcisa Ioana, doamna consilier Oltean 

Sabina Larisa, domnul consilier Fulea Ioan, domnul consilier Holhoș Teodor, domnul 

consilier Medrea Bogdan precum și domnul consilier Vârtei Sergiu Nicolae.  Au 

anunțat că nu vor participa la ședința de consiliu.  Așadar, ședința noastră este legal 

constituită. 

  Dau cuvântul domnului președinte ales.” 

 Florea Paul Victor: ”Vă propun ca modalitate de vot pentru proiectele nr. 1,    

nr. 2, nr. 4 și nr. 5 ale ordinii de zi, votul deschis prin ridicare de mână. Pentru 

proiectul nr. 3 al ordinii de zi vă propun  votul deschis cu apel nominal. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supusă la vot această propunere, la numărătoarea voturilor s-au 

înregistrat 1 vot pentru Florea Victor Paul și 14 abțineri Dumitru Nicolae Alexandru, 

Filimon Marius, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean 

Vasile Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, 

Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan 

Marcela.” 

 Florea Victor Paul: ”Având în vedere faptul că această propunere a fost 

respinsă, vă propun votul descis prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

  „Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată  cu 15 voturi pentru Dumitru 

Nicolae Alexandru. Filimon Marius, Florea Paul Victor, Gavrilă Paven Ionela, Horșa 

Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana 

Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, 

Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.” 

 Florea Victor Paul: ”Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la 

lucrările şedinţei noastre  participă:   domnul Primar Pleșa Gabriel, d-na Teofila Țîr – 

director executiv Direcția cheltuieli, dl. Mircea Petrică – consilier Serviciul 

administrarea activităților domeniului public, dl. Tudor Drâmbărean – manager 

proiect, d-na Alexandra Cârstoiu – manager proiect,  d-na Mihaela Petcu – consilier 

Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios,  d-na Bucur Beatrice,        

dl. Dodan  George -  responsabil tehnic ADI Salubris -  precum şi presa.” 

  Pleșa Gabriel: ”Pe ordinea de zi avem 5 proiecte.  Supun aprobării 



dumneavoastră proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 15 voturi pentru Dumitru Nicolae 

Alexandru. Filimon Marius, Florea Paul Victor, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, 

Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana 

Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, 

Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.” 

 Fiț Simona Ileana: ”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 execuția bugetului general de venituri și 

cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe trimestrul II    

  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și 

cheltuieli pe anul 2021 al municipiului Alba Iulia  

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte 

practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A. / SC 

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de 

salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și 

similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba  în baza 

contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a 

deșeurilor nr. 61/18.04.2019    

  4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul 

activităților adiționale aferente proiectului Novel roles of regional and LOcal 

authorities in supporting energy consumers’ behaviour change towards a low 

CARBOn economy” – Acronim LOCARBO (Modalități inovatoare prin care 

autoritățile regionale și locale să susțină schimbările de comportament  a 

consumatorilor de energie către o economie cu emisii reduse de carbon) - PGI01568, 

proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului european de cooperare 

interregională INTERREG EUROPE 

  5. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul 

actovităților adiționale aferente proiectului ”Politici regionale spre ecologizarea 

sectorului locuințelor sociale – Acronim SOCIAL GREEN (Regional Policies 

Towards greening the Social Housing Sector – Acronim SOCIAL GREEN)” finanțat 

în cadrul prorgamului  INTERREG EUROPE   
 

  

 1. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și 

cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe trimestrul II.    

 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." 

  Florea Victor Paul: ”Discuții? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 14 voturi pentru  Filimon Marius, 

Florea Paul Victor, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean 

Vasile Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, 

Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan 

Marcela și o abținere Dumitru Nicolae Alexandru.” 

   

  S-a adoptat Hotărârea nr.  288/2021 

  

  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea 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." 

  Florea Victor Paul: ”Discuții? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 14 voturi pentru  Filimon Marius, 

Florea Paul Victor, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean 

Vasile Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, 

Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan 

Marcela și o abținere Dumitru Nicolae Alexandru.”   

   

  S-a adoptat Hotărârea nr.  289/2021  

    

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte 

practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A. / SC 

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare 

pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare 

desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba  în baza contractului de 

delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 

61/18.04.2019    

  Se dă cuvântul domnului  Mircea Petrică – consilier Serviciul administrarea 

activităților domeniului public care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 

specialitate 

  Mircea Petrică: ”Vreau să fac niște precizări înainte ca și Consiliul local să 

cunoască modul de procedură privind  proiectul  Sistem de management  integrat al 



deșeurilor în judeâul Alba. Municipiul Alba Iulia face parte din lotul 1, lot care 

cuprinde 29 de UAT-uri. Acest proiect a fost trimis celor 29 de UAT-uri spre 

aprobare. Aceste tarife sunt plecate de la licitația  care a avut loc, și în conformitate 

cu ordinal ANRSC nr. 109, operatorul a înregistrat o creștere mai mult de 5%, de 

altfel justificate și discutate în comisie. 

  Mai fac o precizare. Aceste tarife pot fi aprobate sau respinse. În urma 

hotărârii, ele vor fi transmise către ADI Salubris care le va valida în AGA. Referitor 

la tarife, ele au o creștere substanțială, dar justificate prin depozitare, modificarea 

legii de mediu care aduce taxa pe economia circular, creșteri la prețul 

combustibilului. La comisie au fost cei doi reprezentanți ADI Salubris.” 

  Pleșa Gabriel: ”În calitate de inițiator. Haideți să fim foarte clari. Nu există nici 

o majorare substanțială și mă tot mir din astfel de discuții. Cu privire la persoanele 

fizice, când duceam la Târgu Jiu prețul era de 13,30 și ceva de bani. Vorbim de prețul 

cu TVA. Acum e 13 lei și 67 de bani. Ce discutăm aici!?  Plus de asta, va fi un 

contract cu colectare selectivă obligatoriu pe patru fracții. Referitor la preț. Încă 

odată. Noi trebuie să aprobăm orice preț se practică la nivelul municipiului Alba Iulia.  

Vă aduc aminte că acest contract va fi între ADI Salubris și operator. Și caietul de 

sarcini și licitația s-au făcut între aceste două entități.  Noi, ca primărie, nu intrăm 

într-un contract așa cum eram ca până acum, ci suntem în zona 1 de colectare, 

conform caietului de sarcini ADI Salubris. Mă mir că nu a venit nimeni aici. Iar 

referitor la preț, nu este deloc o creștere substanțială. Este greșit spus. Pentru că, 

uitați-vă ce prețuri aveau cu trei luni de zile în urmă. Câțiva zeci de bani. O să 

constatați. 

  Și va trebui să începem acest lucru cu colectarea selectivă. Noi, în Consiliul 

local, prin dumneavoastră, nu o să ne oprim aici. Am prins în rectificarea bugetară de 

azi niște bani pentru că vom face o achiziție pentru următorul lucru. Toate punctele 

din zona  de locuințe colective vor trebui modificate. 

 Noi mai avem în contractul vechi preluat pe platformele subterane. O echipă 

mixtă din colegii mei de la investiții, colegii mei de la serviciul administrarea 

activităților domeniului public, cu cei de la RER Vest și cu domnul viceprimar 

Filimon au identificat în mare parte, și mai au încă de lucru, ce facem în fiecare punct 

de colectare în zonele locuințelor colective. De aceea, noi vom intra în contractual 

acesta, și îmi doresc de mâine să intrăm dacă se poate, dar nu se poate încă pentru că 

se așteaptă acest lucru – votul nostru de azi și votul din AGA ADI Salubris și 

începerea contractării.” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”Să știți că am căutat în contractual nostru de delegare 

61 și e aproape imposibil să îl găsești. Dar am dat de o comună foarte sârguincioasă 

care l-a publicat, și ca atare l-am parcurs.  Vreau să discutăm. La articolul 10, alin. 3 

spune clar că data la care intră în vigoare tarifele  ce vor fi adoptatate este 1 iulie a 

fiecărui an. Ce ar putea să însemne acest 1 iulie?” 

  Pleșa Gabriel: ”Nimic. S-a ridicat problema aceasta și la dezbaterea publică de 

domnul Beleiu. Au fost cei de la ADI Salubris și au lămurit problema. ” 

  Mircea Petrică: ”Diferența o face  ordinul 109 care în art. 15 stabilește modul 

de stabilire, ajustare și modificare. Ori în acest proiect este vorba de modificări. Iar în 

alineatul 3 se vorbește despre ajustare. În proiect este vorba de modificare.” 



  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Eu am o singură întrebare. Nu vorbesc de preț. De 

când intră RER? RER trebuie să intre. Este gata Galda. Au contract în derulare.” 

  Pleșa Gabriel: ”Perioada de mobilizare este de patru luni de când a început să 

opereze Galda. Galda a început să opereze în șapte mai. Deci, șapte septembrie ar fi 

ultimul termen.” 

  Marius Filimon: ”Patru luni de zile cu condiția aprobării tarifelor.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Problema mea este aici. Și atunci, putea fi  lucrat 

un pic subiectul acesta. Colectarea cadravrelor de animale. Cei de la RER trebuie să 

folosească servicii de la terți. Nu au ce să facă cu ele. Este un preț care va fi folosit pe 

tot lotul 1 de cei de la RER, ceea ce este foarte în regulă. Dar Primăria Alba Iulia are 

un incinerator la gară, care este nou, și care ar putea să reducă prețul acesta, care este 

un preț pe care îl va plăti strict primăria.” 

  Marius Filimon: ”Prețul va fi zero pentru că va fi incineratorul nostru.” 

  Dl. Andrei Barbu: ”Situația asta cu ADI, din punctul meu de vedere, este ceva 

în oglindă cu AIDA TL. Adică, am creat pur și simplu o verigă pe care o interpunem 

și stai sa te gândești  până la urmă cine hotărăște. Stând aici și uitându-mă, mi-am dat 

seama că dumneavoastră, aici, faceți o chestiune așa, mimați o hotărâre. Pentru că tot 

va fi în ADI Salubris! 

  Din punctul meu de vedere, dumneavoastră deschideți o cutie a pandorei. Mi-ar 

fi plăcut să fie aici domnul Jeler, că aș fi vrut să îl întreb pe dânsul! Că dânsul mai are 

scăpări. Doamna juristă! Dumneavoastră ați citit contractul nr. 61/2019? Cinstit!” 

  Simona Ileana Fiț: ”Nu.” 

  Dl. Andrei Barbu: ”Dar dumneavoastră sunteți solidară cu domnul Primar 

pentru că contrasemnați proiectul. Dumneavoastră ar trebui să garantați juridic că 

acest proiect este ok. Prin hârtia pe care v-a trimis-o ADI Salubris în 18 august 2021 

vă solicită următoarele: aprobarea prin hotărâre a tarifelor unice  recalculate și a 

tarifelor distincte rezultate în urma aplicării prevederilor OUG nr. 74/2018, conform 

documentației atașate prezentei adrese.” 

  Simona Ileana Fiț: ”Am modificat.” 

  Andrei Barbu: ”Corect. Dumneavoastră acum creați un precedent. Precedentul 

se numește majorare de preț.  Una e o pornire de la 7 lei și 3 bani și alta e o pornire de 

la 11 lei și 49 de bani. 

  Cred că până la urmă ADI Salubris nici nu reprezintă UAT-urile după cum s-au 

comportat în dezbaterea publică. Bag mâna în foc că așa s-au comportat acolo. Parcă 

sunt reprezentanții RER!  

 Ideea este următoarea. Cum poți să ajustezi prețuri  dacă tu nu ai operat nici o 

clipă? Mi se pare o aiureală ca ADI Salubris să hotărască pentru cetățeni!” 

   Simona Ileana Fiț: ”Ajustarea se poate face prin revizuire și actualizare. În 

cazul de față este actualizare pentru că de la momentul de atunci au crescut prețurile. 

Carburanți, salariile și multe elemente. Este o actualizare, totuși.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Și noi am întrebat în comisie. De ce este creștere? Dar 

așa cum zicea domnul Primar, față de când duceam la Târgu Jiu, creșterea este sub un 

leu.” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”Eu am auzit ce au spus dânșii. Au trimis în luna 

februarie, ADI Salubris la RER Veste o hârtie prin care îî spune să își actualizeze 



tarifele în funcție de această creștere de la 30 la 100 și pe tonă, inclusiv după inflație, 

carburanți. Deci, efectiv ei le-au sugerat actualizați-le după ce doriți dumneavoastră! 

Doi la mână. Și eu am o întrebare la cantitate. Aveau o mică sincopă pentru partea de 

persoană fizică urban și rural. Acolo au rămas să ne transmită informațiile  pentru că 

nu au știut să ne lămurească. Punct! Domnul Primar! Știți ce au spus? Cu tot 

respectul! Ce atitudine au avut! Astea se votează în AGA! Dacă nu, nu o să se ducă 

gunoiul și așa mai departe! O atitudine haideți mai repede să terminăm, că noi 

decidem acolo!” 

  Pleșa Gabriel: ”Nu cred că au zis așa ceva!” 

  Dumitru Nicolae Alexandru: ”Vă spun părerea mea. Eu așa văd lucrurile. O 

transcriere a ceea ce înseamnă AIDA și STP cu datele noului furnizor. Asta văd eu din 

contractul acesta. Nu văd de ce primăria nu poate avea un contract direct. O asociație 

ca și AIDA TL să decidă în Alba Iulia! Plus că sunt foarte multe neajunsuri! O să 

dispară foarte multe locuri de parcare! Și multe rampe subterane nefolosite.” 

   

 Intră în sala de ședință domnul Dodan – reprezentant ADI Salubris. 

 

 Alin Stanciu: ”Am o întrebare pentru dumneavoastră. Dumneavoastră ne puteți 

garanta că RER  are mașinile dotate pentru preluarea tuturor deșeurilor din oraș?” 

  Mircea Petrică: ”Vă pot răspunde eu. Sunt și alte UAT-uri care au așa ceva. 

Operatorul economic a fost pus în gardă. Și normal că atunci când a venit la licitație 

avea mașinile pregătite.” 

  Dl. Dodan: ”Și le are și acum.” 

  Alin Stanciu: ”Și dumneavoastră sunteți sigur  și ne puteți asigura și pe noi că 

totul o să intre la normal așa cum ați promis?” 

  Dl. Dodan: ”Da. Acest operator a câștigat licitația și pe lotul 2. Și la Tărtăria. 

Puteți să mergeți să vedeți.” 

  Alin Stanciu: ”Și toate adună selectiv de pe raza tuturor UAT-urilor?” 

 Dl. Dodan: ”Așteaptă aprobarea tarifelor pe lotul 2.” 

  Pleșa Gabriel: ”Domnul Dodan! S-a pus întrebarea de domnul Barbu și de 

doamna Nan, referitoe la tarife. S-a plecat de la un tarif în 2019 când s-a încheiat 

contractul de salubrizare și de ce nu s-a ajustat prețul la prețul actual?” 

  Dl. Dodan: ”Așa cum am explicat și la dezbaterea tarifelor. Ele s-au ajustat. Ele 

se modifică Se modifică datorită intrării în funcțiune a instalațiilor de la Galda și a 

finalizării licitației de la instalațiile de la Galda. Tarifele în 2017 cuprindeau două 

componente: de colectare și transport și componenta de tratare și neutralizare a 

deșeurilor. La acel moment, nefiind finalizată licitația de la Galda, au fost date doar 

niște tarife maxime cuprinzând. Acele activități, tarife maxime care erau cuprinse în 

studiul de fezabilitate întocmit de Consiliul Județean.” 

 Nanu Dana Elisabeta: ”Deci, să înțelegem că nu se discută absolut nimic 

despre aceste tarife. Deci, chiar ținem și noi la cetățeni și nu numai Consiliul 

Județean. Să știți!  Și noi ținem cu ei! Mi se pare stupid ce ziceți dumneavoastră!Ori 

le aprobați sau nu! Din punctul meu de vedere, nu ne-ați lămurit cu acea cantitate! 

Dacă se dovedește că eu am dreptate? Pentru că, cel puțin dacă te uiți pe notele 

justificative, eu am dreptate! Pot și dânșii greși! Cum să spuneți că da sau ba? Ori le 



votați, ori stați în mizerie! Vrem să discutăm aceste tarife! Dar faptul că cineva le-a 

citit și v-a întrebat de cantitate și nu ați știut pe moment! Nici o problemă! Așteptăm 

suma aia! Dar hârtia spune că am eu dreptate pe moment! Eu, în viața mea nu am 

văzut un contract comercial impus!” 

  Dl. Dodan: ”Nu este un contract comercial! Este un contract de delegare  care 

nici nu va fi încheiat între Primăria Alba Iulia, ci între ADI Salubris Alba care a fost 

mandatată de dumneavoastră să organizeze licitația.” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”Domnul Dodan dragă! Dumneavoastră trebuie să fiți 

într-o barcă obiectivă!” 

  Dl. Dodan: ”Eu vă spun că nu există altă posibilitate!” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”Ba da! Poate este! Discutăm și poate s-a greșit o cifră! 

Sau poate sunt RER super zei? Pe mine mă deranjează atutudinea! Vă rog să le 

spuneți colegilor  consilieri care  care este cantitatea de deșeu fizic, rezidual plus 

reciclabil la persoane fizice?” 

  Dl. Dodan: ”Doamna Nanu! Am explicat și în comisie. Sunt niște cantități 

estimative calculate la momentul licitației pe indicii de generare aferenți planului 

național de gestionare a deșeurilor care au fost până în 2020. Acei indici erau 0,94 

pentru persoane fizice în mediul rural și 0,66 în mediul urban. Acum, acești indici au 

scăzut foarte mult în mediul urban. Este 0,64 și în rural 0,29 kg pe locuitor.” 

  Nanu Dana Elisabet: ”Ați răspuns pe lângă total! Nu are rost!” 

  Pleșa Gabriel: ”Dacă dumneavoastră vi se pare ceva în neregulă, puteți face în 

scris la ADI Salubris să verifice.” 

  Dl. Dodan: ”Au fost verificate! Eu v-am zis legal!” 

  Gavrilă Paven Ionela: ”Avizul comisiei a fost favorabil. Două voturi pentru și o 

abținere. Discuțiile au fost ample și în comisia de buget. Au existat și întrebări pentru 

care nu am primit încă răspuns pentru fiecare caz în parte. Avizul comisiei  a fost 

favorabil cu rugămintea de a primi modalitatea de calcul, în așa fel încât să înlăturăm 

semnele de întrebare.”   

  Florea Victor Paul: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul   a fost votat  cu 11 voturi pentru Filimon Marius,  

Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, 

Medrea Petru Gabriel,  Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian,  

Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela  și 4 abțineri Dumitru Nicolae Alexandru, 

Florea Paul Victor, Nanu Dana Elisabeta, Stanciu Alin.     

     

  S-a adoptat Hotărârea 290/2021 

 

  4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul 

activităților adiționale aferente proiectului Novel roles of regional and LOcal 

authorities in supporting energy consumers’ behaviour change towards a low 

CARBOn economy” – Acronim LOCARBO (Modalități inovatoare prin care 

autoritățile regionale și locale să susțină schimbările de comportament  a 

consumatorilor de energie către o economie cu emisii reduse de carbon) - PGI01568, 

proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului european de cooperare 



interregională INTERREG EUROPE 

  Se dă cuvântul domnului Tudor Drâmbărean – manager proiect 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." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  favorabil acest proiect de 

hotărâre. 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și 

nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Florea Victor Paul: ”Discuții? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 15 voturi pentru Dumitru Nicolae 

Alexandru. Filimon Marius, Florea Paul Victor, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, 

Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana 

Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, 

Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.” 

   

  S-a adoptat Hotărârea nr.  291/2021  
   

 

  5. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul 

actovităților adiționale aferente proiectului ”Politici regionale spre ecologizarea 

sectorului locuințelor sociale – Acronim SOCIAL GREEN (Regional Policies 

Towards greening the Social Housing Sector – Acronim SOCIAL GREEN)” finanțat 

în cadrul prorgamului  INTERREG EUROPE   

  Se dă cuvântul doamnei Alexandra Cârstoiu – manager proiect 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." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avizat  favorabil acest proiect de 

hotărâre. 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și 

nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   



  Florea Victor Paul: ”Discuții? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 15 voturi pentru Dumitru Nicolae 

Alexandru. Filimon Marius, Florea Paul Victor, Gavrilă Paven Ionela, Horșa Ionuț, 

Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana 

Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, 

Tudorașcu Raul Sebastian, Vâlcan Marcela.” 

   

  S-a adoptat Hotărârea nr.  291/2021     

   

  

  Pleșa Gabriel: ”Vreau să fac precizarea că, ședința de consiliu  va fi pe data de 

29 iulie 2021.” 

  

  Florea Victor Paul: „Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu sunt, declar şedinţa 

închisă.” 

 

    Alba Iulia, 19 iulie 2021 

 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                          p. SECRETAR general 

                        Consilier                                              Șef Serviciu administrație   

  Florea Victor Paul     publică locală juridic, contencios 

         Fiț Simona Ileana 

                    


