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Încheiat  azi  21  martie   2022 în  cadrul  şedinţei extraordinară  publică a
Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  261/2022 a  Primarului
municipiului  Alba  Iulia,  publicată  în  ziarul  local  Unirea  în  data  de   21 februarie
2022.
 Lucrările şedinţei extraordinară a Consiliului Local sunt publice.”

Marcel: ”La ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri.   Lipsește domnul
consilier  Claudiu  Marean  și  domnul  consilier  Sergiu  Nicolae  Vârtei.  Domnii
consilieri  au  anunțat  că  nu  vor  participa  la  ședință.  Doamna  consilier  Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  domnul  consilier  Florea  Victor  Paul,
doamna consilier  Gavrilă  Paven Ionela,  domnul  consilier  Holhoș  Teodor,  domnul
consilier  Horșa  Ionuț,  domnul  consilier  Medrea  Petru  Gabriel,  domnul  consilier
Sandu Cornel Stelian și domnul consilier Stanciu Alin  participă la ședința de consiliu
în regim de videoconferință. În consecință, modalitatea de vot pentru această ședință
pentru  domnii  consilieri  care  participă  în  regim  de  videoconferință,  va  fi  prin
exprimare verbală. Așadar, ședința noastră este legal constituită.

 Dau cuvântul domnului președinte.”
Raul  Sebastian Tudorașcu:  ”Mulțumesc! Vă propun modalitatea de vot.  Vot

deschis prin ridicare de mână celor prezenți și prin apel nominal celor on line.  Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind  supus  la  vot,  această  propunere  a  fost  votată cu  19  voturi  pentru
Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimona Marius, Florea Victor
Paul,  Fulea  Ioan,  Gavrilă  Paven Ionela,  Holhoș  Teodor,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan
Gabriel, Medrea Bogdan, Medre Petru, Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Larisa Sabina,
Popescu  Antoniu  Emil,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel
Stelian,  Stanciu Alin, Vâlcan Marcela.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că,
la  lucrările  şedinţei  noastre  participă: domnul  Primar  Pleșa  Gabriel, d-na  Crina
Dumitrescu – director Direcția Programe,  d-na Mihaela Petcu – consilier Serviciul
administrație  publică  locală,  juridic,  contencios,   d-na  Bucur  Beatrice  consilier
Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios  -  precum şi presa.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Pe  ordinea  de  zi  avem  2  proiecte.   Supun  aprobării
dumneavoastră proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimona Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă  Paven  Ionela,  Holhoș  Teodor,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Medrea
Bogdan, Medre Petru, Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Larisa Sabina, Popescu Antoniu
Emil, Raul Sebastian Tudorașcu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian,  Stanciu Alin,
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Vâlcan Marcela.”
 Marcel Jeler: ” Dacă vă găsiți în una din situațiile în care nu puteți lua parte la
deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude
până la gradul al patrulea inclusiv, aveți un interes patrimonial în problema supusă
dezbaterilor consiliului local, vă rog să le precizați acum.”
 Pleșa Gabriel: ”Și acum vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI:

 1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Programului  anual  al  finanțărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia pe anul 2022
pentru activități nonprofit de interes general  
 2.  Proiect  de hotărâre  privind completarea Regulamentului  de Organizare și
Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia  

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Proiectul nr. 1 al ordinii de zi.”
 1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Programului  anual  al  finanțărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia pe anul 2022
pentru activități nonprofit de interes general  

Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu – director  Direcția Programe 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." 
 Crina  Dumitrescu:  ”Bună ziua.  Ca urmare  a  unor  solicitări  venite  din  partea
Prefecturii, cu privire la unele finanțări pe care noi le-am acordat diferitelor organizații
non guvernamentale, am hotărât că este mai bine să acordăm din nou aceste fonduri,
granturi sub formă de granturi, prin legea nr. 350. După cum știți, această modalitate
prin care noi am acordat fonduri nerambursabile din bugetul local a mai fost uzitată,
folosită, motiv pentru care noi avem deja un regulament propriu și care a fost aprobat în
anul 2016 și este valabil din anul 2016, prin Hotărârea nr. 76 a Consiliului local. Cu ce
venim în plus în acest regulament este suma care se alocă pe  pe acest an din bugetul
local cât și domeniile pe care sunt disponibile  aceste solicitări. Pentru educație 700 de
mii, pentru cultură 200 de mii, pentru sport 500 de mii, pentru social 50 de mii, pentru
proiecte, agrement și  mediu 100 de mii. Deci,  în total în bugetul local avem alocat
pentru acest gen de activități 1550000.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Mulțumim frumos! Discuții dacă avem?”
 Florea Victor Paul: ”Aș dori eu să întreb. Oare care sunt termenele  de oferire a
acestor bani și ce modalitate este de a le oferi?”
 Crina Dumitrescu: ”În regulamentul de acordare a acestor hotărâri o să vedeți că
sunt mai mulți pași. Primul pas este să publicăm acest anunț de intenție al autorității
noastre în monitorul oficial. Și maxim durează 30 de zile. După aceea, întreg ghidul  de
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acordare a finanțărilor va fi publicat pe site-ul Primăriei și într-o publicație scrisă de
acoperire  națională.  Deci,  pe  undeva  la  două  luni  de  zile   s-ar  putea  deja  să  și
contractăm. Deci, cam după o lună de zile putem vorbi de un calendar. Dar se va vedea
atunci care sunt termenii și pașii concreți.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Alte discuții?”
 Florea Victor Paul: ”Mai am eu o întrebare. Oare în paralel cu această finanțare se
vor da și prin hotărâre bani pentru ONG-uri? Sau nu se vor mai da?”
 Crina Dumitrescu: ”Cele care se încadrează în legea 350 vor fi acordate doar prin
legea  350. Este vorba de finanțările care presupun activități care nu privesc în special
infrastructura  autorității noastre, a municipiului Alba Iulia și presupun acordarea de
bani. Celelalte acorduri de parteneriat pot să rămână în continuare  dacă sunt activități
desfășurate  în comun. Adică, Primăria vine cu ceva și celălalt ONG vine cu altceva.”
 Pleșa Gabriel: ”Domnule președinte! Îmi cer scuze. Sincer, am știut că este la ora
13,00 și am aflat acum. Îmi cer scuze. Chiar îmi cer scuze. Sunteți la punctul nr. 1. Nu?”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Da, da, da!”
 Pleșa Gabriel: ”Doar o remarcă. Ca să știți toți consilierii de ce am ajuns să votăm
într-o ședință extraordinară. Deși de opt ani de zile avem acest proiect cu Micul Prinț
prin care susținem personalul auxiliar la grădinițe, la instituțiile preșcolare. După ce am
votat, am bugetat în 9 februarie. După ce a început, mă rog, să își producă efecte ...
Personalul a venit la muncă. Onor Prefectura a zis că nu e în regulă cum dăm acești
bani. Sunt foarte surprins! De șapte ani de zile, de opt ani de zile, din 2014 îi dăm în
același mod! Nimeni nu a zis nimic! Sunt foarte surprins de ce cu atâta întârziere, când e
vorba de bani  și se produc efecte neplăcute! Pentru că sunt femei care au lucrat o lună
de zile! Și acum suntem puși în situația că dacă  nu se descurcă în felul în care se
descurcă directorii de grădinițe, nu știu cum vor fi plătite acele femei pentru luna în care
s-a prestat! Tocmai de aceea este un semnal  de alarmă pe care și dumneavoastră vă rog
să îl trageți la rândul dumneavoastră în modul în care suntem tratați după ședințele de
consiliu! Consider că acolo unde e vorba de bani trebuie, mă rog, să se verifice mai
repede! Nu să înceapă să își producă efecte, după aceea să spună cineva că nu este în
regulă! Sincer, am fost foarte, foarte supărat  săptămâna trecută când am văzut acest
lucru! Și nu îmi explic de un an de zile, de ce de opt ani de zile a fost în regulă, acum nu
este în regulă! Mai mult, vine și după aceea s-au produs aceste efecte! Trebuie să știți
acest lucru pentru că este un lucru pentru care eu mă voi lupta de acum înainte!”
 Bărbuleț  Narcisa  Ioana:  ”Domnule  Primar!  Mulțumesc  că  ați  precizat  aceste
lucruri. Într-adevăr, data de 14 a fost ziua de salariu pentru aceste persoane care au
prestat munca până la urmă și nu au luat salariu. Trebuie rezolvată această situație foarte
urgent.”

Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Nu sunt. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”  
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat   cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimona Marius, Florea Victor Paul, Fulea Ioan,
Gavrilă Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Medrea Bogdan,
Medre Petru, Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Larisa Sabina, Popescu Antoniu Emil, Raul
Sebastian  Tudorașcu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,   Stanciu  Alin,  Vâlcan
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Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 108/2022

 Părăsește ședința domnul consilier Florea Victor Paul și domnul consilier Ioan
Fulea.

 2.  Proiect  de hotărâre  privind completarea Regulamentului  de Organizare și
Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia  
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte  comisie care
prezintă raportul de avizare din partea  Comisiei Consiliului local pentru administraţie
publică  locală,  juridică  şi  disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,
apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţeneşti 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.” 
 Marius Filimon: ”Îl prezint eu dacă trebuie în câteva cuvinte. Programul acesta
multianual Educație prin înot  se desfășoară,  cred de 4 sau 5 ani. Până acum, cei care
se ocupau de implementarea lui, să zic așa, era Direcția educație, Andreea Giurgiu în
speță din cadrul Primăriei. Acest proiect l-am votat înainte de a vota bugetul. După ce
am votat  bugetul,  toți  banii  pentru  activități  de  sport  i-am prins  la  Club Sportiv
Municipal.  Modificăm  acest  regulament  tocmai  pentru  a  putea  ei  legal  să
managerieze acest proiect Educație prin înot.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Discuții? Nu sunt.  Trecem la vot.  Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimona Marius,  Gavrilă Paven Ionela, Holhoș
Teodor, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Medrea Bogdan, Medre Petru, Nanu Dana
Elisabeta,  Oltean Larisa Sabina, Popescu Antoniu Emil, Raul Sebastian Tudorașcu,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian,  Stanciu Alin, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 109/2022

 Raul Sebastian Tudorașcu: „Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu sunt,  declar
şedinţa închisă.”

Alba Iulia,  21 martie  2022

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        SECRETAR general
                        Consilier                                                     Marcel Jeler 
                  Raul Sebastian Tudorașcu
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