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Încheiat azi 26 februarie 2021 în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului
Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  546/2021 a  Primarului
municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 19 februarie 2021.
 Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”

Marcel  Jeler:  ”La ședință  sunt prezenți  un număr de 19 consilieri.  Lipsește
motivat  domnul  consilier  Medrea  Bogdan  și  domnul  consilier  Holhoș  Teodor.
Așadar, ședința noastră este legal constituită.”

Aș dori să vă spun că, conform acceptului și promisiunilor de a vă livra on line
și procesul verbal al ședinței anterioare, din cauza că colega lipsește, nu am reușit.
Cu toate astea,  vă rog să fiți  de acord  să supun aprobării  dumneavoastră că așa
trebuie să facem.  Dacă nu aveți obiecții, vă rog să fiți de acord cu el.  Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrila Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina,
Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei Sergiu Nicolae,
Vîlcan Marcela.”
 Marcel Jeler: ”Dau cuvântul domnului președinte ales.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Bună ziua stimați colegi! 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 19 voturi  pentru Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Paul  Victor,
Fulea  Ioan,  Gavrila  Paven  Ionela,  Holhoș  Teodor,  Horșa  Ionuț,  Marean  Claudiu,
Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana  Elisabeta,   Popescu  Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul
Sebastian, Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

Sandu Cornel Stelian:  ”Domnilor  consilieri,  doresc să precizez faptul  că,  la
lucrările şedinţei noastre  participă:   domnul Primar Pleșa Gabriel,  dl. Călin Badiu –
director  executiv  Direcția  venituri,  d-na  Simona  Fiț  –  șef  Serviciu  administrație
publică locală, juridic contencios,  d-na  Andreea Giurgiu –  consilier  Compartiment
proceduri administrative,  d-na Dana Naghiu -  Compartiment relații internaționale,
relații  cu mediul  de afaceri  și  societatea civilă,  parteneriate,  d-na Ioana Cioloca -
Compartiment relații internaționale, relații cu mediul de afaceri și societatea civilă,
parteneriate, dl. Armean Gabriel – şef Serviciu drumuri şi utilităţi publice,  d-na Delia
Cristescu – director  executiv Direcția  de Asistență  Socială,  d-na  Claudia Cânța  –



director Direcția tehnică, dezvoltare, d-na Adriana Gheorghescu - consilier Serviciul
urbanism,  dl. Anexandru Nicola – şef Serviciu public comunitar pentru cadastru şi
agricultură, d-na Mihaela Petcu – consilier Serviciul administrație publică locală,  dl.
Mihai  Pripon –  șef  Birou elaborare  contracte  și  administrarea  domeniului  public,
precum şi presa.”
 Pleșa Gabriel:  ”Pe ordinea de zi avem 42 de proiecte.  Suplimentar au fost
introduse 2 proiecte, după cum urmează:

43. Proiect de hotărâre privind contribuția municipiului Alba Iulia la Asociația
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local pe perioada de valabilitate
a actualului contract de delegare 01. 01. 2021 – 9. 03. 2021
 45. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire
asupra unui imobil – teren situat în Alba Iulia, strada Livezii.

De pe ordinea de zi au fost retrase următoarele proiecte: 
4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului  de  Organizare  și

Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia
 20.  Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  Planului  Urbanistic  Zonal
,,ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE
AFERENTE PUZ APROBAT CU HCL 108/2008”,  ALBA IULIA,  STR.  ALEEA
BAISOARA,  ANA  BLANDIANA,  NR.  FN,  solicitant  HATIEGAN  RAMONA
NICOLETA PENTRU SC LA BOLTA SATULUI SRL, conform planului de situatie
anexat 
 44.  Proiect  de  hotărâre  privind  plata  cotizației  Municipiului  Alba  Iulia   la
Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local.

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, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrila Paven Ionela, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Larisa, Popescu Emil Antoniu,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vîrtei
Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 Jeler Marcel: ” 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.”

Marean  Claudiu:  ”În  cadrul  proiectului  nr.  1   Proiect  de  hotărâre  privind
modificarea Hotărârii nr. 341/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, vă
anunț că nu particip la dezbatere și la vot.”
 Sergiu Vârtei: ”Nici eu nu voi participa la dezbaterea și la votul proiectului nr.1
al ordinii de zi.”
 Florea  Paul  Victor:  ”La  proiectul  de  hotărâre  nr.  3  privind  aprobarea
Regulamentului de conferire a titlului de ”Cetățean  de onoare al municipiului Așba
Iulia” nu particip la dezbatere și la vot.”



Pleșa Gabriel: ”Și acum vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI: 

  1. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii nr. 341/2020 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia 
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a
contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul
pentru persoane vârstnice Alba Iulia și/sau susținătorilor legali ai acestora pentru anul
2021
 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de conferire a titlului
de ”Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia ”
 4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  și
Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia – proiectul este retras de
pe ordinea de zi.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se
supun  adoptării Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență
juridică  cu  un  Cabinet/Societate  de  avocatură,  în  vederea  acordării  consultanței,
asistenței  și  reprezentării  juridice  în  litigiile  cu  Asociația  Intercomunitară  de
Dezvoltare  Alba  Iulia  –  Transport  local  cu  privire  la  delegarea  de  gestiune  a
serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în arealul AIDA –
TL 
 7.  Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea/neacordarea  mandatului  Primarului
municipiului Alba Iulia pentru a semna contractul de delegare a gesiunii serviciului
de transport public local de persoane prin curse regulate   
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 13/2016
a Consiliului local 
 9.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  anexei  nr.  1  la  Hotărârea  nr.
195/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr. 351/2020 a
Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării parcării – P_P_Casa de
Cultură  situată  pe  strada  Mihai  Viteazul,  pe  perioada  desfășurării  lucrărilor  de
creștere a eficienţei energetice a blocurilor de locuințe
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului
”Extindere rețele electrice de distribuție în zona str. Ana Ipătescu, din municipiului
Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-econimici  
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice si
a  indicatorilor  aferenți  obiectului  de  investiții  :  ”Extindere  rețea  apă  potabilă  și
canalizare cu bransamente și racorduri str. George Sand”
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice si
a  indicatorilor  aferenți  obiectului  de  investiții  :  ”Extindere  rețea  distribuție  apă
potabilă str. Lalelelor (tronson str. Aurel Vlad – str. Pinului), pe str. Pinului, pe strada



din  PUZ14/A/2011  (tronson  str.  Lalelelor  –  str.  Pinului)  și  extindere  rețea  de
canalizare menajeră, alimentare cu apă potabilă și racordarea la rețeaua menajeră a
Căminului studențesc de pe str. Pinului 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale a
proiectului  ”MUNICIPIUL ALBA IULIA –  ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”,
finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP12/2018
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 21/2018 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia 
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 356/2018 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia 
 18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei de priorităţi pe anul 2021, în
vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii 
 19. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate
închirierii, rămase vacante realizate de Agenția Națională pentru Locuințe 
  20.  Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  Planului  Urbanistic  Zonal
,,ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE
AFERENTE PUZ APROBAT CU HCL 108/2008”,  ALBA IULIA,  STR.  ALEEA
BAISOARA,  ANA  BLANDIANA,  NR.  FN,  solicitant  HATIEGAN  RAMONA
NICOLETA PENTRU SC LA BOLTA SATULUI SRL, conform planului de situatie
anexat  - proiectul este retras de pe ordinea de zi.
 21.  Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  Planului  Urbanistic  Zonal
,,ELABORARE  PUZ  MODIFICARE  REGLEMENTARI  URBANISTICE
APROBATE CU HCL 195/2013, ART. 8”, ALBA IULIA, STR. SEPTIMIU ALBINI,
NR.  16,  solicitant  ROMITAN  OVIDIU  FLORIN  SI  ROMITAN  GABRIELA
MARIA, conform planului de situatie anexat
 22.  Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  Planului  Urbanistic  Zonal
,,ELABORARE  PUZ  PENTRU  CONSTRUIRE  LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI
REGLEMENTARE  TRAMA STRADALA”,  ALBA IULIA,  STR.  HATEG,  FN,
solicitant  BACIU GRIGORE CORIOLAN,  BACIU LILIANA,  BACIU SIMINA,
OPRUTA  CRISTINA,  STEFAN  MONICA  NICOLETA,  ARION  FLORINA
EUGENIA,  SIRBU  MARIA,  SIRBU  CATALIN  AUREL, conform  planului  de
situatie anexat.  
 23.  Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea   Planului  Urbanistic  Zonal
,,CONSTRUIRE  PENSIUNE  TURISTICA”,  ALBA  IULIA,  STR.  MIRCEA
ELIADE, NR. 2A, 2B, solicitant  BACILA RAZVAN, SC BARELI SRL, conform
planului de situatie anexat
 24.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  12174/03.02.2021  și  aprobarea  Planului  Urbanistic  de
Detaliu ,,DEMOLARE CORP C2, DEMOLARE PARTIALA CORP C1-CASA DE
LOCUIT  CU  EXTINDERE,  MODIFICARE  SARPANTA  SI  INVELITOARE,
REFATADIZARE SI REPARATII IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. LIVEZII,
NR.  16,  solicitant  PATRUT SERGIU  SI  PATRUT ALINA, conform  planului  de
situatie anexat
 25.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  11995/03.02.2021  și  aprobarea Planului  Urbanistic  de



Detaliu  ,,CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXE GOSPODARESTI
(GARAJ, MAGAZIE) SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. TINERETULUI,
NR. 5, solicitant FLOREA BOGDAN, conform planului de situatie anexat 
 26.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportul  privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  12207/03.02.2021  și  aprobarea  Planului  Urbanistic
Zonal  ,,ELABORARE  PUZ  PENTRU  ANULARE  ALEE  PIETONALA,
MODIFICARE SI COMPLETARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE
CU  HCL 195/2013,  ART.  8”,  ALBA IULIA,  STR.  LUMINILOR,  FN,  solicitant
CATANA  MARIUS  (VANDUT  LA  DAN  ADINA  RAMONA,  GEAMANU-
GRUIAN  EUGEN  STELIAN,  CATANA  XENIA-MARIA,  CATANA  -CIOARA
LIVIU VASILE), conform planului de situatie anexat. 
 27.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  privind  informarea  si
consultarea publicului nr. 12311/03.02.2021 și  aprobarea  Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE  PUZ  PENTRU  MODIFICARE  REGLEMENTARI
URBANISTICE”,  ALBA IULIA,  STR.  LALELELOR,  STR.  MOLIDULUI,  FN,
solicitant  SECARA RAZVAN,  SECARA ALINA MARIA, conform  planului  de
situatie anexat. 
 28.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  privind  informarea  si
consultarea publicului nr. 12200/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE  PUZ  –  CONSTRUIRE  LOCUINTE  INDIVIDUALE”,  ALBA
IULIA,  STR.  REGIMENTUL  V  VANATORI,  FN,  solicitant  IONESCU  ANCA
MIHAELA,  SERDEAN  PAVEL,  SERDEAN  PARASCHIVA,  HAJ  SABIN,  HAJ
VIORICA, conform planului de situatie anexat.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a
unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr.14, lângă bl.28, ap.4
 30.  Proiect  de  hotărâre  privind  exonerarea  de  la  plata  chiriei  aferente
contractului  de concesiune nr.101.513/2013 încheiat  între municipiul  Alba Iulia  și
S.C.CAPITAL PLUS S.R.L., pe perioada instituirii carantinei în municipiul Alba Iulia
 31.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea modificării  art.33(1)  lit.”c”  din
Regulamentul privind administrarea și funcționarea Cimitirului Municipal Alba Iulia,
aprobat prin Hotărârea nr.156/2011 a Consiliului local și  modificat prin Hotărârea
nr.356/22.12.2020 a Consiliului local 
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
asociere nr.30.210/2007 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC ALBA CONS SA
 33. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor
obiecte de inventar și mijloace fixe
 34. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezmembrare a unui
imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Militari, nr.3  
 35.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  de  expertiză  tehnică
judiciară efectuată în Dosar nr. 2220/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
 36. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de Carte funciară pentru
imobilul (drum) situat în Alba Iulia, str. Francesca  
 37. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de repoziționare
pentru imobilul (teren) situat în Alba Iulia, str. Primăverii  
 38. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba



Iulia asupra unor imobile (drumuri) situate în Alba  Iulia, str. Muncel 
 39. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum) situat în Alba  Iulia, str. Victor Hugo  
 40. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba
Iulia asupra unor imobile (drumuri) situate în Alba  Iulia, str. Poiana Vadului și str.
Vidra 
 41.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.
271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

Inițiator, Consilier local – Bărbuleț Narcisa - Ioana
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Educație și sănătate prin
înot” pentru anul școlar 2020-2021

Inițiatori , Grupul de consilieri locali PNL  
 43. Proiect de hotărâre privind contribuția municipiului Alba Iulia la Asociația
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local pe perioada de valabilitate
a actualului contract de delegare 01. 01. 2021 – 9. 03. 2021.
 44.  Proiect  de  hotărâre  privind  plata  cotizației  Municipiului  Alba  Iulia   la
Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local.

45.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire
asupra unui imobil – teren situat în Alba Iulia, strada Livezii.

 Sandu Cornel Stelian: ”Începem cu proiectul nr. 1 al ordinii de zi.” 

 Marean Claudiu: ”Vă anunț că nu particip la dezbatere și la vot.”
 Vârtei Sergiu: ”Nici eu nu voi participa la dezbatere și la vot.”

 Părăsesc sala de ședință domnii consilieri Marean Claudiu și Vârtei Sergiu.”

 1. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii nr. 341/2020 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia 

Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcția venituri 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."
 Călin  Badiu:  ”În  2020  a  fost  aprobată  și  promulgată  legea  nr.  296  privind
modificarea codului fiscal. Sunt în număr de 19. Principalele modificări: termenul de 5
ani  pentru  societățile  comerciale  pentru  a  depune  rapoartele  de  evaluare  la  clădiri,
scutirea caselor de cultură a sindicatelor pentru activitatea desfășurată mai puțin cea
folosită în scopul de comerț, scutirea  cabinetelor medicilor de familie de la impozitare și
scutirea beneficiarilor certificatelor de handicap. S-a prevăzut un alt termen.”
 Marcel Jeler: ”Avem nevoie de 11 voturi pentru.”
 Sandu Cornel Stelian: „Dacă mai sunt şi alte discuții? Nu sunt, atunci supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”



 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu  17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana
Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel
Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Vîlcan Marcela.” 
 Domnii consilieri Vîrtei Sergiu și Marean Claudiu nu au participat la vot.

 S-a adoptat Hotărârea nr.  50/2021

Revin în sala de ședință domnii consilier Marean Claudiu și Sergiu Vârtei.”

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a
contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul
pentru persoane vârstnice Alba Iulia și/sau susținătorilor legali ai acestora pentru anul
2021

Se dă cuvântul  doamnei  Adina Gădălean – director  Căminul  pentru persoane
vârstice Alba Iulia  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  cu condiții  acest proiect de
hotărâre."
 Adina Gădălean: ”Potrivit legii nr. 17 se stabilește anual costul mediu lunar de
întreținere și a contribuției de întreținere în căminul rezidențial pentru persoane vârstnice
astfel încât am înaintat acest proiect pentru anul 2021 cu costurile  și contribuțiile atât
ale beneficiarilor cât și  susținătorilor legali  ale acestora. Calculele le-am stabilit prin
raportarea  la execuția înregistrată  în 2020, la numărul de beneficiari care a fost anul
trecut de 84 și a ieșit  un cost mediu per beneficiar de 4048 lei. Așa cum am estimat
pentru  2021,  costul  mediu  stabilit  pe  grade  de  dependență  în  funcție  de  persoana
independentă, semidependentă ori dependentă și influențate de posibile modificări de
prețuri.”
 Gavrilă Paven Ionela: ”O să vin puțin în sprijinul doamnei director. În cadrul
comisiei, tocmai de la ideea că toate cheltuielile în ceea ce privește bugetului pentru anul
2021 trebuie atent verificate și menținute sub control, ne vom duce pe varianta de a
menține  previziunea  la  cheltuielile  salariale  care  au  fost  la  aproximaativ  65%  din
valoarea anului 2020. Le menținem constante pentru 2021 iar la cheltuielile materiale
am aplicat o creștere în medie  de 10%. Asta este propunerea mea. Împreună cu colegii
din comisie am refăcut puțin calculele.”
 Adina Gădălean:  ”Am reținut  sumele și  ne-am pus  de comun acord.  Este  în
regulă.”
 Gavrilă  Paven  Ionela:  ”Respectiv  pentru  persoane  independente  280  lei  per
persoană pe lună, persoane semidependente 3700 lei per persoană, persoane dependente
4250 lei/persoană pe lună

Sandu Cornel Stelian: „Dacă mai sunt şi alte discuții? Nu sunt, atunci supun la vot
proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse în comisie. Cine este pentru? Abțineri?



Împotrivă?”
„Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentele  a fost votat   cu 19 voturi pentru

Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea Paul
Victor,  Fulea  Ioan,  Gavrila  Paven  Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Gabriel,   Marean
Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul
Sebastian,  Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 51/2021

Domnul  consilier  Florea  Victor  Paul  nu  participă  la  dezbatere  și  la  votul
proiectului nr. 3 al ordinii de zi.

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de conferire a titlului
de ”Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia ”
 Se da cuvântul doamnei Georgeta Rânghet – director executiv Direcția juridică
care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
  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.”
 Georgeta  Rânghet:  ”Față  de proiectul  pe care l-am supus dezbaterii  publice
anterior  apariției  ordinului  25,  am  făcut  mici  modificări  care  prevăzute  în
regulamentul cadru. Față de vechiul regulament am modificat doar voturile necesare
adoptării. Înainte erau necesare două treimi. Acum e majoritate. Atât.”
 Sandu Cornel  Stelian:  ”Discuţii?  Nu  sunt,  atunci  supun  la  vot  proiectul  de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,   Fulea  Ioan,  Gavrila  Paven
Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Marean Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu
Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu
Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul  Sebastian,   Vîrtei  Sergiu  Nicolae,
Vîlcan Marcela.”

 
 S-a adoptat Hotărârea 52/2021

 4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  și
Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia – proiectul este retras de pe
ordinea de zi.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se



supun  adoptării Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Se dă cuvântul d-nei Georgeta Rânghet – director executiv Direcția juridică care

prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 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.”
 Georgeta Rânghet: ”Este vorba de un regulament  mai mult intern pentru circuitul
proiectelor și modalitatea de întocmire, avizare și semnare. Nu există un model cadru.
Am ales noi ca modalitatea noastră de lucru în cadrul aparatului. E mai mult pentru
executiv și  consilierii care vor să inițieze proiecte.”
 Popescu Antoniu Emil:  ”Discuţii?  Nu sunt,  atunci  supun la  vot  proiectul  de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru   Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Marean Claudiu, Medrea Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.”

 
 S-a adoptat Hotărârea  53/2021

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență
juridică  cu  un  Cabinet/Societate  de  avocatură,  în  vederea  acordării  consultanței,
asistenței  și  reprezentării  juridice  în  litigiile  cu  Asociația  Intercomunitară  de
Dezvoltare  Alba  Iulia  –  Transport  local  cu  privire  la  delegarea  de  gestiune  a
serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în arealul AIDA –
TL
 Se dă cuvântul d-nei Simona Fiț – șef Serviciu administrație publică locală,
juridic, contencios care prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate.
 Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Popa care este prezent aici la ședința noastră,
vrea să intervină.”
 Popa Iancu: ”Cred că normal ar fi ca punctul 6 să se voteze după punctul 7. Că
dacă Consiliul local votează punctul 6, punctul 7 nu ar mai avea sens.”
 Vîrtei Sergiu: ”Aș vrea să iau și eu cuvântul pe proiectul acesta. Și vă spun un
aspect care mie mi se pare foarte important. Din punctul meu de vedere, asistența
juridică de  specialitate,  și  aici  când mă refer   de  specialitate,  nu  mă  refer  să  fie
neapărat avocați! Pentru că sunt mulți avocați și în Alba Iulia și în țară! Ideea este să
fie avocați specializați pe ceea ce înseamnă achiziții publice! Ceea ce nu sunt chiar
așa de mulți! Dar această asistență juridică de specialitate, din punctul meu de vedere
nu va beneficia Primarul de ea! Vom beneficia noi ca și consilieri locali! Pentru că
vrem, nu vrem, noi suntem cei care hotărâm ce se întâmplă cu transportul local pe



raza municipiului Alba Iulia!
 Până la urmă, din punctul meu de vedere nu ar fi nici o problemă să avem o
opinie  juridică  avizată   din  partea  unor  experți  în  domeniul  achizițiilor  publice!
Aparte  de  ceea  ce  înseamnă  punctul  7.  Și  dacă  se  va  mandata  primarul  pentru
semnarea contractului. Asta nu înseamnă că acel contract trebuie să rămână în forma
asta, nu poate fi modificat, nu poate fi negociat! În fine, că nu există  posibilitatea pe
parcurs de a ajusta acel contract! Ori pentru a putea face lucrul acesta, eu nu mi-aș
asuma răspunderea să o fac fără o expertiză din partea unor persoane abilitate în
domeniu.”
 Nicola Stelian. ”Să nu se blocheze plățile către operator, indiferent care ar fi el
pe perioada litigiilor.”
 Lupea Gabriel: ”Sunt de acord cu ce a spus domnul Vîrtei. Dar aș vrea să întreb
câți avocați  și câți juriști are Primăria municipiului Alba Iulia? Din ce știu eu, sunt
undeva la vreo trei avocați și vreo cinci juriști.”
 Simona Fiț: ”Nu, nu!”
 Pleșa  Gabriel:  ”Primăria  nu  are  avocați!  Are  direcție  juridică  cu  vreo  11
juriști!”
 Simona Fiț:  ”Nu, nu! Serviciul  juridic are 4 juriști  plus un șef.  La Direcția
Poliția localăavem un jurist ...”
 Pleșa Gabriel: ”Trebuie un avocat specializat în achiziții!”
 Simona Fiț: ”Și într-o cauză de complexitate mare!”

Lupea Gabriel: ”Acum, pe de altă parte nu am văzut niciunde în referat  să scie
că avocatul  respectiv trebuie să fie specialist pe achiziții.”
 Pleșa Gabriel: ”A fost sugestia domnului avocat! Așa este!”
 Lupea Gabriel: ”Pe de altă parte, și eu vreau binele municipiului Alba Iulia, al
cetățenilor municipiului Alba Iulia și normal că mă gândesc la fiecare leu care se
cheltuiește  din bugetul local!”
 Popa Iancu: ”Pentru că se discută de firmă de avocatură pe achiziție publică.
Nu vă supărați, domnule Primar! Dacă studiați un pic legea 51 și legea 101, vedeați
când se  va putea  ataca un contract!  Acum e tardiv!  Mă surprinde că nu se  spun
lucrurilor pe nume!”

Nanu Dana Elisabeta: ”O singură întrebare. Care e diferența între a achiziționa
un serviciu juridic  vis  a  vis  de achiziția  acelui  audit?  Acolo nu s-a cerut  părerea
Consiliului local!”
 Pleșa Gabriel: ”Acolo s-a făcut prin achiziție directă!”

Ioan Fulea: ”Aș vrea să întreb unde e prejudiciul Consiliului local în această
problemă de trebuie să luăm o casă de avocatură să acționăm în judecată AIDA? Mi
se pare un pic ciudat faptul că eu ca și Primărie mă dau în judecată pe mine ca și
membru în AIDA! S-a făcut o licitație verificată de ANAP! Nu mi se pare logic  ce se
întâmplă la modul general! Este ciudat că mă dau în judecată pe mine! Și unde este
înteresul Consiliului local? Consiliul local nu a făcut nici un demers pentru a acționa
în instanță AIDA!”
 Sergiu  Vârtei:  ”Aici  are  dreptate  Ionuț  cu  privire  strict  la  modalitatea  de
redactare a proiectului  în sensul că se referă la aprobarea încheierii unui contract de
asistență  juridică  cu  un  Cabinet/Societate  de  avocatură,  în  vederea  acordării



consultanței, asistenței și reprezentării juridice în litigii.
Dar ce trebuie să înțelegeți? Ca și avocat, în momentul în care ai ca obiect al

contractului consultanță, asistență, asta nu înseamnă că trebuie să o faci doar în fața
instanței  în  litigii.  Eu  când  am  făcut  referire,  și  apropo  unde  este  prejudiciul
Consiliului  local,  mă  refeream la  acordarea  unei  consultanțe  de  specialitate  către
Consiliul local pe viitor. Și de ce vă spun lucrul acesta? Că poate peste o lună de zile
domnul Primar vine cu un proiect și zice: eu vreau să ieșin din AIDA TL! Vreau să
reziliez contractul cu STP-ul! Dumneavoastră sunteți în măsură să interpretați legea,
să știți dacă sută la sută  are dreptate domnul Primar sau nu? Eu vă spun ca și avocat
că nu sunt foarte convins de chestia asta! Și atunci, tocmai de aceea aș avea nevoie de
un avocat specializat pe achiziții publice care să vină să ne spună, domnule,  dacă s-a
semnat un contract pe achiziții publice, că nu putem să îl reziliem! Dacă puteți  face
chestia asta, care sunt riscurile pe care vi le asumați?”
 Ioan Fulea:  ”Haideți  să  anulăm atunci  compartimentul  juridic din Primărie!
Este inutil!”

Pleșa Gabriel: ”Propuneți, domnule consilier!”
 Sergiu Vîrtei: ”Eu vă spun că apropo de chestia asta. S-a întâmplat acel litigiu
și s-a respins prima acțiune. Bine. Nu e definitivă. În fine. Poate dacă domnul Primar
venea acum două luni cu solicitarea asta și aveam deja niște avocați specializați pe
domeniul respectiv, poate se admitea acțiunea respectivă!”
 Ioan Fulea: ”Ca să merg pe speța ta! Condițiile de retragere dintr-o asociație de
utilitate publică cum este AIDA TL, sunt specificate în statut foarte clar. Deci, nu îmi
trebuie mie avocat!”
 Sergiu Vîrtei: ”Eu m-am referit la tot ce înseamnă derularea unui contract de
achiziție publică!”
 Ioan Fulea: ”Avem juriști specializați pe domenii care ne pot spune ce și cum
trebuie  să  facem!  Este  compartiment  de  specialitate!  Eu  mă  raportez  la
compartimentul de specialitate din Primărie care trebuie să își spună legalitatea sau
nelegalitatea unui proiect! Nu știu de ce complicăm lucrurile! Ne scărpinăm așa!”
 Vîrtei  Sergiu:  ”Cum ați  ajuns la concluzia că municipiul  Alba Iulia  a făcut
acțiune împotriva municipiului Alba Iulia!?”
 Sandu Cornel Stelian: ”Trecem la proiectul următor al ordinii de zi.”

 
7. Proiect de hotărâre  privind  acordarea mandatului Primarului municipiului

Alba Iulia pentru a semna contractul de delegare a gesiunii serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate.
 Se prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.

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   nefavorabil  acest  proiect  de
hotărâre și  avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”

Dumitru  Alexandru:  ”Stimați  colegi!  Solicit  ca  la  acest  proiect,  votul  să  fie



nominal. Fiecare să își exprime votul, dacă se poate.”
 Sandu  Cornel  Stelian:  ”Supun  la  vot  această  propunere.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată  cu 19 voturi  pentru  Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,  Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul
Sebastian,  Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

Sandu Cornel Stelian: ”Eu cred că e mai bine dacă ne spune dumnealui speța!”
 Nanu Dana Elisabeta: ”Informațiile au fost foarte puține aici!”
 Pleșa Gabriel: ”Stați puțin! De ce să ne spună domnul speța? Spun eu, că eu sunt
inițiatorul  proiectului! Nu mai înțeleg ce regulament avem aici!  
 Stimați consilieri! Știți foarte bine! S-a discutat foarte mult pe marginea acestui
proiect! Încerc să fiu cât mai scurt că sunt convins că vreți să vorbiți și dumneavoastră.
Am zis și de la început. La două săptămâni  după ce mi-am preluat mandatul, sau chiar
la trei săptămâni  s-a declarat câștigătorul acelei licitații. În momentul acela, nu am avut
nici un fel de convocare la  AGA AIDA. Prima convocare s-a făcut înaintem dacă nu mă
înșel,  înainte de Crăciun la solicitarea mea. Nu participasem niciodată  la o asemenea
ședință. Știam că este un contract, mă rog, care s-a atribuit. Și vroiam să aflu amănunte.
Am aflat în acea ședință că, contractul  este valabil până în șapte ianuarie, știind că sunt
și sărbătorile, am făcut și o solicitare. Și am zis că trebuie să ne întâlnim să vedem. Ce
presupune contractul? Ce sumă? Mă duc în fața Consiliului local  să supun atenției sau
votului dumneavoastră mandatarea mea să îl semnez. Și trebuie să știu ce reprezintă
aceste sume. Era o sumă seacă. Da? Nu am avut acces și știți foarte bine. Da? De abia în
dimineața asta sau când am văzut oferta financiară, spunându-ne că este confidențială. Și
probabil așa și era. Și că se poate vedea după semnarea contractului. Nu aveam decât
suma prin care s-a câștigat licitația respectivă. Făcând un singur calcul, mi-am dat seama
că este exorbitantă  pentru municipiul Alba Iulia. Și v-am spus-o și cu altă ocazie. Ca să
ne fie mai ușor în cifre. Le vedeți și în lei și le știți acum foarte bine. Pe următorii șase
ani de zile  ar fi între șase și opt milioane de euro/an. Da? Bun! E adevărat! Ăsta ar fi un
maxim! Sigur, acolo în cadrul contractului poți să mai optimizezi rute! Da! Având în
vedere că nu este un contract direct între municipiul Alba Iulia și un  operator și toată
această licitație a fost făcută  între Asociația Aida Transport, al cărei membrii suntem. Vă
spun în felul următor. În primul și în primul rând, avem acolo doi angajați  care sunt
plătiți din cotizația membrilor. Noi dăm undeva, și știți foarte bine, doi lei de locuitor.
Așa s-a stabilit. Undeva la 140 mii de lei dăm cotizație. Da? Bun! Au sediul aici fără nici
un fel de problemă. Mă rog. Nu este nici un fel de contract de comodat sau nimic. Stau
într-unul din birourile din această clădire. Eu consider că dacă acești oameni au fost
angajați de Aida Transport  ca să ne reprezinte interesele ... cum să vă spun ... în orice
relație comercială, inclusiv în acest contract, normal care face baza constituirii acestei
asociații,  trebuie  cu  adevărat  să  ne  reprezinte  interesele.  Vreau să  vă  spun în  felul
următor. Abia în data de 5, dacă nu mă înșel, s-au gândit că trebuie în AGA schimbat cu
noile nume. Erau trei primari nou aleși din opt. Vă dați seama câtă vreme s-a pierdut. Eu
știam lucrurile astea. Când am ridicat această problemă s-au trezit și  am semnat actele



notariale undeva în cinci sau șase ianuarie, urmând ca instanța să dea  această hotărâre
sau sentință sau ce este, prin care se scoteau vechile nume  și intram noi de drept în
asociație. În 28, dacă nu mă înșel, a fost această încheiere judecătorească  cu drept de
cinci zile ... Abia din dat de 8 februarie, eu ca primar al municipiului Alba Iulia sunt legal
cu numele meu în Asociația AIDA TL. Între timp, ați văzut sumele care erau. Eu v-am
spus că mi se par exorbitant de mari. Dacă la această oră, transportul public local ne
costă undeva la patru milioane de euro și, și așa  ne este foarte greu să suportăm.  Că pot
să vă spun că este undeva la 9 – 10% din bugetul local al municipiului, pe care puteți să
vi-l închipuiți undeva la 40, maxim 45 milioane de euro. Gândiți-vă în următorii șase ani
de zile, această sumă se va dubla sau va crește  cu 50%.  6 – 8 milioane de euro zic eu.
Este foarte greu de suportat. Este aproape cât cheltuiala salarială. Și puteți să verificați și
să vedeți  că nu vorbesc prostii. Ce se întâmplă? E adevărat. Era o procedură finalizată.
Eu am cerut foarte clar și  am spus că trebuie să vin în fața  consiliului local  cu date
clare. Pentru că nu pot să semnez un asemenea contract fără să vă spun realitatea.  Este
foarte  mare.  Am  început  și  m-am  interesat  în  diverse  părți.  Am  văzut  ce  costă
municipalitatea din alte localități asemănătoare cu municipiul Alba Iulia ca număr. Și
este cel mai costisitor pe care l-am întâlnit. Nu vreau să repet încă odată. Nu am o
problemă vis a vis de firma prestatoare, de firma câștigătoare. Nu am o problemă cu
calitatea transportului. Am o problemă vis a vis de cum s-a ajuns, ca pornindu-se în 2018
sau 2019 de la 120 de milioane parcă prima sumă. Nu s-a prezentat nimeni. Apoi s-a
mărit la 169 milioane. Iar în mai anul trecât când s-a ajuns la 228 milioane sau cu cât s-a
adjudecat,  în baza la ce calcule s-a ajuns la această sumă? Vă spun încă odată. Și eu și
dumneavoastră, în primul și în primul rând trebuie să dăm socoteală albaiulienilor. Sunt
banii lor, sunt banii noștrii! Da? Vă întreb dacă această cheltuială rămâne ca și cheltuială
publică în următorii ani, câți bani ne vor mai rămâne nouă  pentru cheltuieli și pentru
investițiile pe care vrem să le facem  pentru acest oraș? În consecință,  categoric am
cerut suspendarea  hotărârii AIDA din 7 ianuarie. Pentru că am considerat, chiar dacă eu
am lipsit  și au fost ceilalți. Mă rog! Atunci am fost doi care nu am semnat! Între timp a
semnat  și  domnul Primar de la Ciugud! Pentru că spune foarte clar  statutul.  Dacă
adunarea generală a asociațiilor poate lua hotărâri  dacă lipsește unul sau doi și statutari
constituiți  din membrii,  dar  nu pot  lua hotărâri  asupra bugetului,  celui  care lipsește
asupra banilor celui care lipsește. 
 Iar dumneavoastră trebuie să știți că povara acestui contract  stă undeva între 80 și
90% pe umerii municipiului Alba Iulia. Așa că eu cred că trebuie să judecați foarte bine,
trebuie să mergem clar, juridic. Și eu mă voi duce până la capăt  ca să vedem cum s-a
ajuns la această sumă, cum au procedat cei de la AIDA TL pe toată durata  acestui an
2018 de când nu mai este valabil contractul, sau mă rog,  de când s-a terminat celălalt.
Sau mă rog 2019 când s-a început procedura. Cum s-a ajuns la această sumă? Îmi pare
rău  de votul pe care l-ați dat la punctul anterior. Asta mă face să cred că ori cineva nu
vrea să afle adevărul cu tot ceea ce s-a întâmplat! Și este regretabil! Și încă odată vă
spun! Răspunderea vă revine dumneavoastră pentru votul pe care l-ați dat. Eu mi-am
făcut datoria morală  și vă spun ceea ce cred pentru că sunt primarul în exercițiu al
orașului. De acum înainte rămâne pe umerii dumneavoasttă responsabilitatea semnării
sau nesemnării unui astfel de contract. Faceți exact cum vă dictează conștiința. Foarte
bine! Eu voi face exact ce hotărâți dumneavoastră azi! Dar vă spun că un astfel de



contract pe următorii șase ani este zdrobitor pentru municipiul Alba Iulia! Mulțumesc!”
 Popa Iancu: ”Dacă îmi permiteți acum să iau cuvântul! Deci, AIDA TL s-a născut
din intenția celor trei comunități, Alba, Sântimbru și Ciugud de a ajuta oamenii care
circulă în acest areal. Ulterior au mai venit alături  de noi comunele Cricău, Întregalde,
Galda și Mihalț. Și ne-am mărit. Despre ce este vorba? Toată lumea nu înțelege care e
avantajul.  Și  mai  ales  că  discutăm,  și  viitorul   va  fi  mobilitatea  urbană,  reducerea
traficului, descongestionarea. Ca să facem pe oameni să nu mai circule cu mijloacele lor
proprii  să  vă  aglomereze  municipiul,  va  trebui  să  creăm un  serviciu  public  curat,
economic și să ne deservească de câte ori avem nevoie. Să știți că se spune impropriu
90% din acest contract îl plătește Alba. Da! 90%  reprezentând povara lor! Dacă pot să
facă de 10%! Scoatem autobuzele  și lăsăm mai puține și nu mai plătește atât! Fiecare
UAT își plătește  autobuzele lui! Deci, nu plătește Alba pentru Sântimbru, Sântimbru
pentru nu știu cine! Să fie clar! Ce se întâmplă? Locuitorii dumneavoastră din Alba Iulia,
știți  că  în  general  sunt  proveniți  din  zonele  limitrofe,  comunele  limitrofe!  Sunt
pensionari! După ce că viața asta grea le-a oferit pensii de mizerie, să mă duc și eu acasă
la țară, și beneficiază de un transport civilizat și mai ieftin! Pe care cu toată comunitatea
îl subvenționăm! El nu mai plătește un bilet până la gară  sau la autogară  să ia alt
transport  să meargă în localitatea în care merge1 Și așa și cetățenii din comuna Ciugud,
Sântimbru,  Mihalț,  Ighiu,  vin la  Alba Iulia  tot  așa!  Nu vin până la autogară și  din
autogară mai iau un mijloc de transport și merg  la locul de muncă! Ăsta a fost un
principiu de bază care a stat la asocierea noastră!  Ca el să se urce în autobuz să meargă
la locul de muncă  fără să plătească în 100 de locuri! Și să fie un transport civilizat! Am
format AIDA, a început să opereze și din păcate, pentru că era un contract din Consiliul
Județean  cu o firmă de transport Livio Dario, patru ani de zile am stat cu Coșlariul,
Sântimbru, Galtiu fără să pot intra cu autobuzele pe traseu  pentru că așa era legea! Și eu
am respectat-o! Și așa trebuie să respecte toată lumea! Nu să respectăm numai legile
care vrem noi și să le spunem la alții, că alții greșesc! Vreau să vă spun că obiectul
bineînțeles ”delegarea serviciului public de transport” s-a făcut în 2012 prin licitație. L-a
câștigat o firmă. L-a dus până în 2018. În 2018 a trebuit să facem  altă licitație. Cu
modificările legislative la vremea respectivă, greu s-a putut face documentația tehnică și
am ajuns până în 2020 când era încă în licitație și s-a mai prelungit șase luni dar nu mai
mult  de data semnării contractului. 

Și acum încep cu achiziția publică respectivă care se discută atât. Nu se cunoaște.
Deci,  licitația,  achizițiile  publice  privind  serviciile  sunt  reglementate  de  legea  nr.
99/2016 cu normele metodologice aprobate prin HG nr.  394/2016. Deci,  acolo sunt
prevăzute toate regulile care trebuie respectate. Și se începe înainte cu un an de zile
publicarea anunțului în jurnalul european al achizițiilor publice. Lucru care s-a făcut cu
eratele respective. Am documentele aici. Au fost și contestații. Au fost depuse la proces
și  sunt  valide.  După  ce  s-a  depus  această  documentație  s-a  făcut  documentația  de
atribuire. Adică, documentația licitației, cu caiet de sarcini și valoarea contractului. S-a
făcut prima licitație. Nu a venit nici o firmă. S-a făcut a doua licitație. A venit o firmă, tot
STP-ul cu o valoare mai mare. Neacceptată. S-a anulat licitația respectivă. Și s-a făcut a
treia licitație. Precizez. Fiecare documentație, că a fost la prima licitație, la a doua sau la
a  treia,  conform legii  a  trecut  prin  consiliile  locale  ale  tuturor  UAT-urilor  membre
componente în asociație. Nu a făcut nici primarul singur. Primarul execută ce hotărâți



dumneavoastră. Deci, noi suntem autorități executive și trebuie să respectăm hotărârile,
să le ducem la îndeplinire. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Bun. Am ajuns la
licitația respectivă. A treia. S-a depus o singură ofertă. Oferta ... până se deschide oferta
financiară, o fi stat închisă în SICAP. Au fost mai multe etape. Norocul nostru că am
picat pe eșantionul ANAP-ului, Agenția Națională de Achiziții Publice. Și ne-a verificat
fiecare  etapă  a  licitației.  Și  a  spus  după  ce   trecea  fiecare  etapă:  aviz  conform
necondiționat. Trecem mai departe. Opt avize conforme necondiționate. Luate. La final a
fost raportul procedurii prin care s-a constatat că oferta depusă e câștigătoare  și se poate
declara ofertantul câștigător. Eu, la vremea respectivă fiind înlocuitorul domnului Paul
Voicu prin hotărâre AGA, m-au delegat că aveam și semnătura electronică. Eram și mai
aproape. Au zis: domnule, tu reprezinți asociația în activitatea asta de achiziție publică.
Și asta am făcut. După ce am primit ultimul aviz conform necondiționat de la ANAP  am
fost obligat de lege să transmit rezultatul și  să îi  transmit operatorului că a câștigat
licitația, nespunându-i exact când va semna contractul. Din păcate, oferta financiară când
se face are o perioadă de valabilitate, care era la 7 ianuarie 2021. Bun. În perioada
sfârșitului anului trecut, știți că au fost alegerile locale. Domnul Pleșa a câștigat la Alba
Iulia. Și eu asta sunt surprins  și asta nu îmi place când bărbații nu sunt bărbați.  Vă spun.
Am intrat în Primăria Sântimbru  la 1 ianuarie 1990. Am 31 de ani și o lună. Dar nu am
întâlnit așa ceva. Cu sinceritate vă spun cum folosește domnul Pleșa  cuvântul acesta de
multe ori. Dacă îmi puteți da un pahar cu apă! În data de 2 noiembrie, și v-aș ruga și l-aș
ruga și pe domnul avocat să citească. AIDA TL primește o adresă  prin care suntem
informați  conform  codului  administrativ,  art.  32  că  reprezentantul  de  drept   al
municipiului Alba Iulia în AGA AIDA TL  este domnul Pleșa – primarul municipiului
Alba Iulia. Vă rog, domnul avocat să o citiți  să vedeți dacă e semnată de cine trebuie și
înregistrată.  Atunci, de fapt nu atunci, după ce a ajuns la noi adresa, totul e în regulă, era
în derulare achiziția. Putea să zică că se pot face contestații, prelungiri în perioada de
evaluare a ofertelor. După ce s-a terminat, la revedere!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Primar! Un pic mai comprimat!”
 Popa Iancu: ”Bun! Ca să terminăm cu licitația. Noi începem cu data de 11. Pentru
că s-a spus așa. Și acum vreau să spun ca să știți dumneavoastră, să fiți în cunoștință de
cauză și să nu am eu mustrări de conțtiință, bă eu nu le-am zis la oamenii ăștia niște
lucruri! Pentru că sunt prieten cu domnul Pleșa. A spus domnul Pleșa că nu a avut
cunoștință  de  nimic,  nu  s-a  întâlnit  cu  nimeni!  Deci,  dacă  este  din  doi  noiembrie
reprezentant legal! Ați și convocat în sala asta o ședință, domnul Primar! O ședință în 11
noiembrie!”
 Pleșa Gabriel: ”Eu am convocat-o! Nu dumneavoastră!”
 Popa Iancu: ”Da.”
 Pleșa Gabriel: ”Dumneavoastră m-ați convocat până în 11 noiembrie? Până atunci
m-ați convocat! Tocmai! Păi dacă  ... fiți bărbat! M-ați convocat, domnule Primar? Dar
spuneți sincer la întrebarea asta! Da sau nu? M-ați convocat?”

Popa Iancu: ”Nu!”
 Pleșa Gabriel: ”Am curajul să spun nu. Dumneavoastră ați convocat, erați acolo,
ați venit. Și pe ordinea de zi la ședința respectivă era și un punct cu studiul contractului
de delegare și cu procesul pe care îl avea municipiul Alba Iulia cu Prefectura. Și datoriile
pe care le avea fiecare UAT vis a vis de operator. Și vreau să vă spun aici câteva lucruri



și vi-l dau și aici dacă vreți să îl citiți. Domnul Pleșa spune în felul următor.  Am solicitat
să ne întâlnim, să ne cunoaștem. Am avut o întâlnire cu angajații AIDA. Aveam impresia
sau nu am auzit bine  că ați spus că nu v-a informat bine. Cu toate că v-a informat și
AIDA  și  reprezentanții  că  aveați  serviciu  la  transporturi  și  știați  tot  ce  e  acolo.
Dumneavoastră nu vroiați să ... Aveți un fix! Și aici greșiți, domnule! Bun! Ziceți așa:
solicit o informare privind data la care  se termină licitațiala transportul în comun! Și eu
am răspuns!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Popa! Esența!”
 Pleșa Gabriel: ”Vă dau și eu actele imediat!”
 Poap Iancu: ”Păi, domnul Pleșa! Dumneavoastră le spuneți colegilor și prietenilor
dumneavoastră ...”
 Pleșa Gabriel: ”Domnule președinte! Vă rog mult de tot! Nu a venit aici! Nu este
avocatul  dumnealui! Este de ieri  președinte AIDA, dacă nu ați  știut! Vreau să spun
următorul lucru. Nu știu dacă  a scris domnul în procesul verbal. Și îmi aduc aminte
foarte bine. Și am acolo încă cinci primari care au fost de față. Eu ca să mă duc în fața
consiliului local trebuie să știu cum s-a ajuns la această sumă, trebuie să am oferta
financiară. Sunt oameni noi  70% în consiliul  local  și  se uită la tot ca să decidă în
consecință. Răspunsul, domnul Popa, cred că nu e în acel proces verbal și nici nu mă
interesează!”

Popa Iancu: ”Ba da!”
 Pleșa Gabriel: ”Hai, domnul Primar! Știți foarte bine! Consiliul local votează ceea
ce vrea Primarul! Ați spus așa sau nu ați spus? Că tot pe sinceritate mergem! Ați spus sau
nu ați spus? Ca să dăm citate! Eu am memorie foarte bună! Ăsta e ghinionul! Deși eu nu
înregistrez și nu știu nimic!”
 Popa Iancu: „Dar cred că aveți o amnezie!”
 Pleșa Gabriel: ”E! Uitați-vă! Vreau să vă spun că acest consiliu local nu votează
ce vrea primarul ci votează conform conștiinței lui că așa este legal și normal! Și tocmai
de aceea am adus această problemă atât de fierbinte  în fața consiliului local! De asta nu
trebuie să ne certe nimeni  din afară!”
 Sandu Cornel Stelian: ”Domnilor! Să nu ne certăm! Până la urmă nu noi stabilim
aici dacă licitația a fost corectă sau nu!”
 Pleșa Gabriel: ”Vor stabili alte organe! Nu noi!”
 Dumitru  Alexandru:  ”Aș  vreau  și  eu  să  aduc  câteva  aspecte  în  atenția
dumneavoastră. Vă rog să nu mă întrerupeți că sunt timid și nu vreau să îmi pierd ideea!
Domnul Popa și domnul Nicola, vă mulțumesc că sunteți aici.  Aș vrea să prezint și eu
câteva dintre avantajele acestui contract. Și anume. Dau citire și sper să prindă și camera
că e foarte important acest lucru. Alba Iulia are o populație de 70 mii de locuitori.
Costurile  din bugetul local pe cap de locuitor pe an – 400 lei pe an pe cap de locuitor.
Iar asta să înțelegeți foarte, foarte bine. Indiferent  dacă folosește sau nu mijlocul de
transport în comun, plătiți  această sumă. Preț călătorie 2,5 lei.  Serviciu externalizat.
Sibiul, cu o populație de 169 mii de locuitori de 169 mii de locuitori, costurile la bugetul
local pe an 30 de milioane! Deci, cu doar două milioane mai mult decât Alba Iulia la
aproape de 3 ori.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Cât?”
 Dumitru Alexandru: ”De două ori și un pic.  Îmi cer mii de scuze. Costurile din



bugetul local pe locuitor pe an  - 177 lei pe an pe locuitor.  Preț bilet călătorie doi  lei.
Serviciu internalizat.

Zalău. Am luat și locuitorii care au populația asemănătoare  sau aproape cu cea a
orașului nostru. Are o populație de 69 mii de locuitori iar costurile la bugetul local pe an
nouă milioane 800 mii lei față de 28 cât plătește Alba Iulia. Asta înseamnă că, costurile
costurile din buget pe locuitor pe an sunt de 142 de lei cu un bilet de călătorie 2 lei,
serviciu internalizat. 

Cluj Napoca, să fie și o localitate mai mare care are o populație de 400 mii de
locuitori. Are un cost pe an de 50 milioane. Costul din buget pe locuitor pe an  este doar
125 lei, prețul biletului fiind același ca și la noi 2,5 lei. Dar serviciul internalizat. Nu știu
dacă ați reținut. Clujul are o populație  de 400 mii de locuitori și plătește 50 milioane.
Noi avem 70 de mii și plătim 28 milioane. Deva care are același număr de locuitori – 70
mii are un cost pe an la bugetul local de 2 milioane 460 mii lei iar costurile pe locuitor
pe an sunt de 35 lei. 35 lei. Costul unui bilet 2 lei, serviciu internalizat.
 Târgu Mureș 142 mii de locuitori, costurile 1 milion 900 iar pe cap de locuitor
avem 14 lei/an.  Serviciu internalizat. Eu am fost votat în acest consiliu local  de către
cetățenii acestui oraș și sunt aici  să reprezint interesele acestui oraș și ale cetățenilor. Eu
nu pot să cred, refuz să cred și am aflat asta de curând că eu plătesc niște bani pentru un
serviciu de care nu beneficiez. Astea sunt avantajele pe care le prezintă acest contract.
Îmi pare foarte rău. Nu pot să particip la așa ceva. Nu am participat nici la licitație, nici
la atribuire, nici la nimic. Nici aici nu pot să particip.”
 Popa Iancu: ”V-aș întreba. Datele pe care le-ați prezentat aici, cine le-a făcut? Asta
ar trebui să înțeleagă lumea! Că excat problema asta am avut-o în ședința AIDA TL când
domnul Pleșa și colegul și prietenul meu Damian au spus același lucru. La Cluj e atâta,
la noi cum dracu ... Documentându-ne un pic am constatat următoarele. Cei de la Cluj au
flota lor și internalizată, așa cum ziceți dumneavoastră. Dar tot ce plătim noi, diferențe,
subvenții, e băgat la asistența socială – buget. Și amortizarea autobuzelor e tot în buget.
M-ați înțeles? Eu nu accept să vină să vă fraierească cineva cu niște lucruri de genul
acesta. M-ați înțeles? Și referitor la aspectul ... nu am vrut să vin în fața consiliului local
că noi nu știu ce ... În data de 3 decembrie s-a făcut o adresă oficială la Primăria Alba
pentru  a  mandata  consiliul  local  pe  domnul  primar  să  semneze  contractul.  Fac  o
precizare. Legea 51 tocmai din cauză că au existat situații când erau certuri în consiliile
locale, de aceea s-a stabilit ca de drept primarul să fie reprezentantul legal al asociației.
Și a mai stabilit un lucru. În cazul în care consiliul local în 30 de zile  nu se pronunță,
este aprobare tacită. Nu știu cum, eu nu mi-aș fi permis ca și primar să nu informez
consiliul local despre treburile acestea. Asta trebuie să le știți. Iar un lucru vreau să mai
spun,  domnule  președinte!  Mă  scuzați.  Când  s-a  stabilit  să  dai  în  judecată,
dumneavoastră trebuie să ...”

Părăsește sala de ședință domnul consilier Dumitru Alexandru.

 Sandu Cornel Stelian: ”Domnul Popa! Vă rog să luați loc! Domnul Tudorașcu!”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Colegul meu a ieșit. Atunci vreau să întreb. Raportul
de specialitate de la acest proiect l-a citit cineva? Domnul Secretar?”
 Marcel Jeler: ”Da.”



 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Da! Bun! Hai să o luăm așa! Avem în preambul legea
51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică republicată. În proiect  pe la
pagina trei cred că sunt numerotate cu trei,  patru;  în raport zice așa.  Undeva legea
51/2006 și în josul paginii spune conform art. 29 din legea 52/2006 ... legea 52/2006 se
refră  la  modificarea  și  completarea  legii  privind autorizarea  executării  lucrărilor  de
construcții.”
 Simona Fiț: ”Este greșeală.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Este greșeală?”
 Simona Fiț: ”Da.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”No atunci, vă rog frumos în art. 29 din legea 51 dacă
asta este greșeală, unde găsim ce scrie aici în raportul de specialitate? Spune: contractele
de delegare tra, la, la, la se fac în numele și pe seama UAT-urilor membre. În baza
mandatului acestora. Nu am găsit art. 29 în față. Bun. Mergem mai departe. După cum
avem tot în actele care erau la spate, avem HG 394/2016 privind aprobarea normelor
metodologice pentru legea 99. Foarte corect. Doar că în raportul de specialitate avem
două articole, art. 124 și 137 din HG 395 care se referă la o altă lege. Legea 98. Achiziția
a fost făcută  pe 99, pe 394. HG 395 nu avea ce să caute. Deci, e foarte bine. Art. 124 din
HG 395 spune ceva care nu are legătură  cu ce vorbim noi.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Înseamnă că raportul de specialitate este prost făcut.”
 Pleșa  Gabriel:  ”Domnilor  consilier!  Din  păcate,  cu  regret  cine  l-a  întocmit,
domnul Călin Sunzuiană ...”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Nu! Doamna Anda Babițchi!”
 Macel Jeler: ”Păi, aia vă zice!”
 Pleșa  Gabriel:  ”Domnul  Călin  Sunzuiană  l-a  făcut.  A făcut  covid,  este  în
convalescență încă o săptămână.  De aceea nu este prezent aici.  Iar doamna care îl
înlocuiește l-a semnat. Eu vă zic că dânsul l-a întocmit. Îmi pare rău. Dacă vreți, putem
să îl sunăm  și pentru precizări și pe speaker.  Nu e nici o problemă! Eu l-am prevenit că
s-ar putea să fie sunat pentru anumite precizări.”
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Precizările sunt foarte interesante. Când folosim din
395  ”oferta  are  caracter  obligatoriu  și  autoritatea  contractantă  are  obligația  de  a
solicitaprelungirea ofertelor în cazul în care un operator economic  nu se conformează
acestei solicitări, oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă. Am tot auzit de faptul că
oferta nu a vrut să fie prelungită. Dar repet. Asta este în 395. În 394 nu apare așa ceva.
Mă rog. Licitația respectivă a fost făcută pe 394. Foarte interesant puse problemele în
raportul de specialitate.”
 Vârtei Sergiu: ”Dacă îmi permiteți! Încerc să fiu cât mai scurt. În primul rând ca
să îi răspund domnului Popa. Justificarea faptului că acest contract este benefic pentru
municipiu, că persoanele din zona municipiului Alba Iulia beneficiază de un transport
corect şi nu mai ştiu cum a zis dânsul. Noi suntem aici pentru a reprezenta interesele
cetăţenilor municipiului.
 Cu privire la contract. Vă spun sincer. Este pentru prima dată şi nu susţin că sunt
specializat pe achiziţii publice. Dar este pentru prima dată când am văzut un contract pe
achiziţii publice în care operatorul oarecum are singurul posibilitatea de a-şi  gestiona
sumele încasate. Şi de ce spun lucrul acesta? Eu am citit doar propunerea de contract
care  a  fost  anexă  la  HCL nr.  141.  Bănuiesc  că  şi  contractul  este  la  fel.  Că  altfel,



procedura nu era legală. La art. 10, punctul 3 din contract se menţionează formula de
calcul a preţului în care se specifică faptul că acea compensaţie lunară plătită de către
municipiul Alba Iulia se compune din total cheltuieli eligibile plus rata de profit din care
se scad veniturile realizate de către societate. Problema aici este cu veniturile realizate de
către societate. De fapt cu asta o să încep. De ce spun lucrul acesta? Primăria Alba Iulia
nu are nici o variantă de a verifica care sunt aceste venituri. Pentru că, în conformitate cu
prevederile  contractuale,  AIDA TL în  calitate  de entitate  contractantă  este  cea  care
primeşte de la operator acele rapoarte să verifice cheltuielile eligibile, veniturile şi aşa
mai departe. Eu vă spun sincer că mi se pare la limita legii ca un UAT, din bugetul
public să plătească anumite sume de bani  pe care nu le verifică personal. Le verifică
personal entitatea contractantă, care este AIDA TL. Că există în AIDA reprezentanţi ai
municipiului este o altă discuţie. 

Mai mult decât atât, ceea ce nu înţeleg eu şi poate mă ajută domnul Nicola că este
aici,  care este raţiunea sau interesul ca operatorul de transport să realizezez venituri
aparte de compensaţiile pe care le primeşte?  Nu prea este. Pentru că dacă acestea se
scad din compensaţie, înseamnă că orice venituri realizează operatorul îşi diminuează
compensaţia.”
 Nicola Stelian: „Exact!”
 Sergiu Vîrtei: „Mie acest aspect nu mi se pare normal şi vă spun şi de ce. Pentru
că singura entitate  care  poate  verifica  dacă  cetăţenii   care  circulă  cu mijloacele  de
transport în comun îşi cumpără bilet şi îl compostează, este tot operatorul. Primăria nu
poate face lucrul acesta. Şi atunci, operatorul dacă vrea să aibă venituri, să verifice, să ..
şi aşa mai departe, dacă le are, dacă nu, nu! Ei, asta mi se pare cumva că nu poţi să laşi
operatorul în mod unilateral să stabilească aspectele astea. Noi trebuie să avem un punct
de spus! Bun!
 Contractul, aşa cum ne este prezentat, a fost încheiat sau a fost întocmit, aprobat
printr-o procedură legalăLa acest moment, acea procedură nu mai poate fi pusă sub
semnul îndoielii.  Şi tocmai de aceea,  părerea mea este că suntem cumva captivi în
chestia asta. Captivi, noi consilierii locali  de azi, în sensul  că nu putem să ignorăm un
rezultat al unei proceduri de achiziţie legaă. Că este legală.  Dar pe de altă parte suntem
puşi în faţa faptului de a semna un contract care este păgubos pentru municipiu. Cât de
păgubos este, iarăşi nu putem să ştim.  Pentru că, cel puţin personal,  nu am văzut nici un
studiu care a dus la  la stabilirea programului de transport. Mai mult decât atât, nu am
văzut şi nu ni s-au justificat acele majorări succesive ale valorii estimate a contractului.
De ce de la 126 milioane de lei, în decurs de doi ani de zile s-a ajuns la 230? Care a fost
raţiunea? Această valoare estimată, în doi ani dezile  să se dubleze aproape. Trebuie
justificat cumva din punctul meu de vedere. Mai mult decât atât, cheltuielile eligibile ale
operatorului, cuantumul lor, iarăşi Primăria nu poate face nimic cu ele. Pentru că noi ne-
am asumat prin contract.

Pentru ce ziceam că suntem captivi? Pentru că în calitate de consilieri locali, eu
cred că ne-am asumat o responsabilitate. Şi prima responsabilitate este de a face ceea ce
este mai bine pentru comunitate. Din punctul meu de vedere, dacă noi nu prelungim
acest contract, şi de aceea spun că vrând-nevrând asta va trebui să facem, dacă noi nu
prelungim acest contract, din 10 martie municipiul Alba Iulia nu va mai avea transport
pentru că atunci expiră.”



 Popescu  Antoniu  Emil:  „Să-l  întrebăm  pe  domnul  Nicola  dacă  e  adevărat!
Domnul Nicola! Opriţi transportul după 10 martie?”
 Nicola Stelian: „Nu ştiu. În baza cărui contract?”
 Popescu Antoniu Emil: „Pe vechiul contract. Îl opriţi?”

Nicola Stelian: „Nu este vorba de nici o prelungire. Contractul a fost prelungit pe
doi ani care s-au împlinit în perioada de derulare a licitaţiei. În 10 septembrie 2020. La
finalul  lunii  august  s-a  făcut  o  prelungire  printr-un act  adiţional.  S-a  făcut  până  la
semnarea noului contract dar nu mai mult de şase luni.  Singurul act juridic în care mai
stătea  contractul  vechi  era  perioada  de valabilitate  a  ofertei  care  a  fost  stabilită  de
autoritatea  contractantă  până  în  7  ianuarie.   Nouă  ni  s-a  cerut  în  29  decembrie
prelungirea valabilităţii cu 30 de zile de către  Municipiul Alba Iulia, fără a se motiva
temeiul legal. Am un răspuns prin adresa nr. 16 din 4 ianuarie în care v-am precizat că
suntem  de acord cu prelungirea valabilităţii ofertei cu rugămintea să ne răspundă la
cinci întrebări.”
 Sergiu Vîrtei: „L-am întrebat pe domnul Nicola un aspect şi nu am primit un
răspuns. Din punctul meu de vedere, noi nu avem suficiente informaţii despre acest
contract  ca  să  putem  aprecia  legalitatea  şi  oportunitatea  lui.  În  ceea  ce  priveşte
oportunitatea  contractului,  pentru că  noi  aici  trebuie  să  avem două aspecte  pe care
trebuie  să  le  respectăm.  Primul  este  legalitatea.  Adică,  orice  facem să  fie  legal.  Şi
oportunitatea – orice facem să fie oportun pentru municipiu. Eu vă spun că pe baza la
ceea ce am primit, eu nu ştiu dacă acel contract este oportun pentru municipiu. Vă dau
un exemplu care mi se pare imposibil de acceptat cu privire la  contract. În capitolul 20,
punctul  3  se  menţionează  aşa:  operatorul  este  obligat  la  plata  de  despăgubiri  către
entitatea contractantă pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. Şi aici sunt aspecte
pe  care  nu  le  respectă  operatorul.  Dacă  nu  foloseşte  mijloace  de  transport  cu
caracteristicile cuprinse în oferta tehnică, dumneavoastră plătiţi o penalitate de 250 de
lei. Scuzaţi-mă!  Este o bătaie de joc 250 de lei.
 Şi încă un aspect pe care veeau să îl precizez. În aprilie 2020, cenzorul AIDA TL a
emis  o  notificare  către  AIDA TL  cu  privire  la  valoarea  estimată  a  contractului.
Consilierii care au votat contractul şi procedura în sine au avut cunoştinţă de notificarea
respectivă?”
 Nicola Stelian: „Da!”
 Sergiu Vîrtei: „Li s-a adus la cunoştinţă în Consiliul local că valoarea estimată
este greşită, că modalitatea de structură a valorii contractului este una derulată? Aş vrea
ca hotărârea care o dăm azi aici să fie una în cunoştinţă de cauză.”
 Nanu Dana:  „Ieri  în cadrul  comisiei  de buget  am întrebat  pe doamna Ţîr  ce
înseamnă aceste  sume? Şi  ne-a spus aşa:  aceste  sume sunt  orientative.  Totul  se  va
deconta la sfârşit de lună. Şi atunci eu întreb. Suntem toţi sub codul administrativ. Ce ne
împiedică pe noi să facem o şedinţă de consiliu să modificăm trasee, frecvenţa?”
 Sergiu Vîrtei: „Nimic nu ne împiedică decât faptul că orice contract se modifică
cu acordul părţilor.”
 Nicola  Stelian:  „Nu  este  cazul  aici.  Aveţi  competenţă  exclusivă  şi  pe   pe
programul de transport şi pe tarife.”
 Sergiu Vîrtei: „Clauzele contractuale se modifică cu acordul părţilor. Şi aici, dacă
îmi permiteţi vreau să fac un amendament. Eu, personal o să votez pentru mandatarea



primarului, pentru că altfel din 10 martie mi se pare  că riscăm să rămânem fără transport
în municipiul Alba Iulia.  Eu aş face un amendament. L-aş mandata pe domnul primar,
prin care pe lângă mandatul de a semna contractul în temeiul  ...  şi  aici a apărut o
instrucţiune nr. 1/2021 a ANAP. În baza acestei instrucţiuni, în baza art. 13 cu 3 din
contract şi 18,2 din contract, l-aş mandata pe domnul Primar să negocieze acest contract.
Şi domnul Nicola care este aici de faţă, să îşi exprime măcar un acord de principiu, să
negocieze acest contract şi condiţiile de derulare ale lui, în aşa fel încât să existe  un
echilibru contractual. Şi asta spune legea şi asta spun instanţele de judecată întotdeauna.
Asta aş vrea să facem.”
 Nicola Stelian: „Sunt de acord cu ce spune domnul Vîrtei.”
 Sergiu Vîrtei: „Mandatarea este de a negocia în AIDA TL.”
 Ionuţ Fulea: „Negocierea se face de bună seamă! Fără ca să îl mandatez eu ca şi
consilier local.”
 Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 8.”
 Sergiu Vîrtei: „Cu amendament sau fără?”
 Sandu Cornel  Stelian:  „Cel prin care  îl  mandatăm pe domnul  primar  ca prin
intermediul Aida TL să încerce negocierea pe cât posibil a acestui contract, să modifice
programul de transport. Să o facă prin Aida TL. Cu privire la clauzele contractuale,
domnul primar ca şi executiv are posibilitatea prin Aida TL să încerce modificarea lor.”
 Ionuţ Fulea: „Asta nu trebuie stipulat nicăieri! O face de drept! O face de drept!
Ce nu înţelegi?”
 Sergiu Vîrtei: „Nu ştiu că o face de drept sau nu o face de drept. Dar mie mi se
pare că e mai simplu să îi dăm un mandat ca să nu existe disciţii.”
 Popa Iancu: „Contractul e aprobat de consiliul local! Fostul! M-aţi înţeles?”
 Sergiu Vîrtei: „Modelul contractului e aprobat de consiliul local!”

Popa Iancu: „Ăla e contract cadru pe care ni-l impun cei de la minister.”
 Sergiu Vîrtei: „Eu am făcut amendamentul! Dacă vreţi să votaţi, bine! Dacă nu,
nu!”
 Sandu Cornel Stelian: „Să îl formulăm ca să ştie ce să scrie în procesul verbal!”
 Sergiu  Vîrtei:  „Amendamentul  meu  este  că  dacă  votăm  pentru  acordarea
mandatului ...”
 Sandu Cornel Stelian: „Spuneţi concret!”
 Sergiu  Vîrtei:  „Amendamentul  este  să  îl  mandatăm  pe  domnul  Primar  să
negocieze  în  temeiul  articolelor  pe care  le-am precizat.  Dacă  vor  doamnele  le  mai
precizez încă odată articolele respective şi din contract şi din acea instrucţiune 1/2021 a
ANAP, să procedeze la modificarea contractului în aşa fel încât acesta să nu fie unul
păgubos pentru municipalitate.”
 Sandu Cornel Stelian: „Bun. Dar ce negociază domnul Primar, noi o vom lua de
bună? Adică, merge şi negociază ...”
 Sergiu Vîrtei: „Păi, dânsul negociază şi după aceea vine şi ne prezintă. Va iniţia un
proiect prin care noi să aprobăm chestiunea asta.”
 Ionuţ Fulea: „Este acelaşi lucru!”
 Sergiu Vîrtei: „Dar ce vă deranjează dacă e acelaşi lucru? Haideţi să votăm!”

Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 8 cu amendamentul
propus  de  domnul  consilier  Sergiu  Vîrtei.  Cine  este  pentru?  Împotrivă?  Abţineri?



Domnul consilier Dumitru Alexandru a făcut propunerea să votăm nominal. Așadar, vă
rog să vă  exprimați nominal votul:
 ”Filimon Marius – pentru.”

”Gavrilă Paven Ionela – pentru.”
”Sergiu Vîrtei – pentru.”

 ”Lupea Gabriel – pentru.”
 ”Raul Sebastian Tudorașcu – pentru.”
 ”Ionuț Fulea – pentru.” 

”Marean Claudiu – pentru.”
 ”Marcela Vâlcan – pentru.”
 ”Sandu Cornel Stelian – pentru.”
 ”Oltean Larisa – pentru.”

”Corina Rotar – pentru.”
 ”Popescu Antoniu Emil – împotrivă.”
 ”Bărbuleț Narcisa – abținere.”
 ”Florea Victor Paul – abținere.”
 ”Horșa Ionuț – abținere.”
 ”Medrea Petru Gabriel – abținere.”

”Nanu Dana – abținere”
 ”Stanciu Alin – abținere.”

Sandu Cornel Stelian: ”Urmare a exprimării votului de către domnii consilieri,
s-au  înregistrat  11  voturi  pentru,  un  vot  împotrivă  și  6  abțineri.  Domnul  consilier
Dumitru Alexandru nu a fost prezent în sală.”
 

Revine în sala de ședință domnul consilier Dumitru Alexandru.

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 13/2016
a Consiliului local 
  Se   prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 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 cu condiții  acest proiect
de hotărâre.”
 Marius Filimon: „Postul de director la Clubul Sportiv Municipal  este vacant în
acest  moment.  Se  propun  câteva  condiţii.  În  comisia  juridică  au  fost  câteva
amendamente.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Amendamentele sunt stipulate în procesul verbal al
comisiei. Au fost trei amendamente referitoare la studii, vechime.”
 Marius Filimon: „Nu a fost specificat studii de lungă durată. Şi a mai avut Sergiu
un amendament.”
 Segiu Vîrtei: „Am avut eu un amendament. Se impuneau şapte ani. Fiind personal
contractual, codul administrativ nu ne obligă. Doar la funcţionarii publici avem şapte



ani.”
 Raul  Sebastian  Tudoraşcu:  „Şi  am mai  avut  un  amendament.  Să  prindem şi
disciplina sport. Că nu era prinsă.”
   Sandu Cornel Stelian:  ”Discuţii?  Nu sunt,  atunci  supun la vot  proiectul  de
hotărâre cu amendamentele propuse. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot,  proiectul cu cele trei amendamente a fost  votat cu  19
voturi pentru   Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,
Florea Paul Victor,  Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,
Marean Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,
Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu
Raul Sebastian,  Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  55/2021

 9.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  anexei  nr.  1  la  Hotărârea  nr.
195/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
 Se  dă cuvântul d-nei  Claudia Cânţa – director executiv Direcţia tehnică 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." 
 Claudia  Cânţa:  „Construire  ansamblu  de  locuinţe  sociale  pe  strada  Gheorghe
Şincai.  Este  vorba  de  două blocuri  de  locuinţe  sociale   parter  plus  două  etaje.  21
apartamente pe fiecare bloc. Am intrat cu proiect pentru modificarea HCL nr. 195/2020
deoarece la momentul la care noi am elaborat documetaţia tehnico-economică pentru
construcţia celor două blocuei, a trebuit să cuprindem la investiţii şi partea de utilităţi.
Deci, vor fi la cheie. 700 euro pe metru pătrat fără TVA întrucât avem toate utilităţile.”
 Sergiu Vîrtei: „Putem să modificăm costul acesta sau nu.”
 Claudia Cânţa: „Deocamdată nu. Doar prin licitaţie.”
   Sandu Cornel Stelian:  ”Discuţii?  Nu sunt,  atunci  supun la vot  proiectul  de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  19 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul
Sebastian,  Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  56/2021
  
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr. 351/2020 a
Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
 Se  dă cuvântul d-nei  Claudia Cânţa – director executiv Direcţia tehnică care



prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 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.”
 Pleşa  Gabriel:  „Am avut  o  discu'ir  cu  domnul  Prefect  referitoare  la  aceste
plângeri prealabile. Unele au fost justificate, altele au fost nejustificate. Părerea mea.
Va trebui să lucrăm cât mai bine.”
   Sandu Cornel Stelian:  ”Discuţii?  Nu sunt,  atunci  supun la vot  proiectul  de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  19 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul
Sebastian,  Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  57/2021
 
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării parcării – P_P_Casa de
Cultură situată pe strada Mihai Viteazul, pe perioada desfășurării lucrărilor de creștere
a eficienţei energetice a blocurilor de locuințe
 Se  dă cuvântul d-nei  Claudia Cânţa – director Direcţia Tehnică 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."
 Claudia Cânţa: „Şi în luna decembrie am avut o astfel de acţiune. O acţiune
similară.”
   Sandu Cornel Stelian:  ”Discuţii?  Nu sunt,  atunci  supun la vot  proiectul  de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  19 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea  Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea  Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul
Sebastian,  Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  58/2021



 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului
”Extindere rețele electrice de distribuție în zona str. Ana Ipătescu, din municipiului
Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-econimici  
 Se  dă cuvântul  d-lui  Gabriel  Armean – şef Serviciu administrare drumuri  şi
utilităţi publice 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." 
 Gabriel Armean: „Este vorba de extinderea reţelei de distribuţie în zona Partoş.
Studiul de fezabilitate este făcut de Electrica. Şi din calculul de eficienţă a rezultat mai
puţin de 50% rentabilitate pentru ei. Şi atunci au solicitat să venim cu 50%.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  19 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul
Sebastian,  Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

 
 S-a adoptat Hotărârea  59/2021

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice si
a  indicatorilor  aferenți  obiectului  de  investiții  :  ”Extindere  rețea  apă  potabilă  și
canalizare cu bransamente și racorduri str. George Sand”
 Se  dă cuvântul d-nei  Claudia Cânţa – director Direcţia tehnică 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." 
   Sandu Cornel Stelian:  ”Discuţii?  Nu sunt,  atunci  supun la vot  proiectul  de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  19 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul
Sebastian,  Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

 
 S-a adoptat Hotărârea  60/2021  



 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice si
a  indicatorilor  aferenți  obiectului  de  investiții  :  ”Extindere  rețea  distribuție  apă
potabilă str. Lalelelor (tronson str. Aurel Vlad – str. Pinului), pe str. Pinului, pe strada
din  PUZ14/A/2011  (tronson  str.  Lalelelor  –  str.  Pinului)  și  extindere  rețea  de
canalizare menajeră, alimentare cu apă potabilă și racordarea la rețeaua menajeră a
Căminului studențesc de pe str. Pinului 
 Se  dă cuvântul d-nei  Claudia Cânţa – director Direcţia tehnică 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." 
 Claudia Cânţa: „Asigurăm inclusiv utilităţile pentru căminul studenţesc care
este acum în execuţie pe Pinului. Vom asigura şi premisele dezvoltării cartierului de
pe Orhideelor, unde avem acolo un număr de aproximativ 650 de unităţi locative pe
care  etapizat  urmează  să  le  realizăm  prin  ANL.  Şi  astfel,  asigurăm  partea  de
infrastructură pentru acele unităţi locative.”
   Sandu Cornel Stelian:  ”Discuţii?  Nu sunt,  atunci  supun la vot  proiectul  de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  19 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul
Sebastian,  Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

 
 S-a adoptat Hotărârea  61/2021

Părăsește sala de ședință domnul consilier Popescu Antoniu Emil. 

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale a
proiectului  ”MUNICIPIUL ALBA IULIA –  ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”,
finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP12/2018
  Se dă cuvântul doamnei Ioana Cioloca –   Compartiment relații internaționale,
relații cu mediul de afaceri și societatea civilă, parteneriate care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
 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.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și  nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Ioana Cioloca: „Prin proiect propunem prelungirea perioadei contractuale de la 24
de luni la 31.”



 Sandu  Cornel  Stelian:
”Discuţii?  Nu  sunt,  atunci
supun  la  vot  proiectul  de
hotărâre.  Cine  este  pentru?
Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind  supus  la  vot,
proiectul a fost  votat  cu  18
voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru
Nicolae  Alexandru,  Filimon
Marius,  Florea Paul Victor,
Fulea  Ioan,  Gavrila  Paven
Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea
Gabriel,   Marean  Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu
Dana  Elisabeta,  Oltean
Sabina  Larisa,   Rotar
Corina,  Sandu  Cornel
Stelian,  Stanciu  Alin,
Tudorașcu  Raul  Sebastian,
Vîrtei  Sergiu  Nicolae,
Vîlcan Marcela.”
 

 S-a adoptat Hotărârea  62/2021

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 21/2018 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia 
  Se dă cuvântul doamnei Dana Naghiu –   Compartiment relații internaționale,
relații cu mediul de afaceri și societatea civilă, parteneriate care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
 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.

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre
și  nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Dana Naghiu: „Se prelungeşte cu trei luni. Sunt proiecte de tipul înfiinţare start-
up. Solicitarea vine de la Aida. Noi suntem parteneri.”
 Sandu Cornel  Stelian:  ”Discuţii?  Nu  sunt,  atunci  supun  la  vot  proiectul  de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  18 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina,
Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul  Sebastian,   Vîrtei  Sergiu



Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  63/2021
 
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 356/2018 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia 
 Se  dă  cuvântul  doamnei  Delia  Cristescu  –  director  executiv  Direcția  de
Asistență  Socială,   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea
Comisiei  Consiliului  local  pentru  activități  științifice,  învățământ,  cultură,  sănătate,
protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.

Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și  nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Sandu Cornel  Stelian:  ”Discuţii?  Nu  sunt,  atunci  supun  la  vot  proiectul  de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  18 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina,
Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul  Sebastian,   Vîrtei  Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  64/2021

 Revine în sala de ședință domnul consilier Popescu Antoniu Emil.

 18.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei de priorităţi pe anul 2021, în
vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii 
  Se dă cuvântul doamnei Luminiţa Fara – consilier Compartiment informare,
presă,  comunicare,   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  și  raportul  de
specialitate.
 Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Luminiţa  Fara:  „Comisia  socială  a  analizat   şi  punctat  dosarele  care  au  fost
actualizate cu actele justificative.”
 Sandu Cornel  Stelian:  ”Discuţii?  Nu  sunt,  atunci  supun  la  vot  proiectul  de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  19 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu



Emil Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,
Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  65/2021

 19.  Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate
închirierii, rămase vacante realizate de Agenția Națională pentru Locuințe 

Se dă cuvântul doamnei Luminiţa Fara – consilier Compartiment informare,
presă,  comunicare,   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  precum  și  raportul  de
specialitate.
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Luminiţa  Fara:  „Este  vorba  de  cinci  locuinţe  vacante  din  cele  cinci  vechi
construite. Sunt locuinţe pentru tinerii sub 35 de anicare nu deţin o proprietate în
municipiul Alba Iulia şi au locul de muncă în Alba Iulia.”

Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  19 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu
Emil Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,
Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  66/2021

 20.  Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  Planului  Urbanistic  Zonal
,,ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE
AFERENTE PUZ APROBAT CU HCL 108/2008”,  ALBA IULIA,  STR.  ALEEA
BAISOARA,  ANA  BLANDIANA,  NR.  FN,  solicitant  HATIEGAN  RAMONA
NICOLETA PENTRU SC LA BOLTA SATULUI SRL, conform planului de situatie
anexat  - proiectul este retras de pe ordinea de zi.

 21.  Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  Planului  Urbanistic  Zonal
,,ELABORARE  PUZ  MODIFICARE  REGLEMENTARI  URBANISTICE
APROBATE CU HCL 195/2013, ART. 8”, ALBA IULIA, STR. SEPTIMIU ALBINI,
NR.  16,  solicitant  ROMITAN  OVIDIU  FLORIN  SI  ROMITAN  GABRIELA
MARIA, conform planului de situatie anexat
  Se  dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu  - șef Serviciu urbanism și amenajarea
teritoriului care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea  Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,



realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Adriana  Gheorghescu:  „Amplasamentul  studiat  se  află  pe  strada  Septimiu
Albini, colţ cu strada Ion Petru Heliade. Situaţia existentă prezintă o parcelă de colţ
cuprinsă în PUZ-ul Şeigău. Parcela de faţă are o suprafaţă de 671 mp. A rămas pe
lângă.”
 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  19 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu
Emil Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,
Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  67/2021

22.  Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  Planului  Urbanistic  Zonal
,,ELABORARE  PUZ  PENTRU  CONSTRUIRE  LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI
REGLEMENTARE  TRAMA STRADALA”,  ALBA IULIA,  STR.  HATEG,  FN,
solicitant  BACIU GRIGORE CORIOLAN,  BACIU LILIANA,  BACIU SIMINA,
OPRUTA  CRISTINA,  STEFAN  MONICA  NICOLETA,  ARION  FLORINA
EUGENIA,  SIRBU  MARIA,  SIRBU  CATALIN  AUREL, conform  planului  de
situatie anexat.   
  Se  dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu  - șef Serviciu urbanism și amenajarea
teritoriului care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea  Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Adriana Gheorghescu: „Amplasamentul este în Bărăbanţ între strada Haţeg şi
digul Râului Ampoi. Se propune crearea unei străzi cu parcele.”
 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  19 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon  Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea  Ioan,  Gavrila  Paven  Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Gabriel,   Marean  Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu
Emil Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,
Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

 



 S-a adoptat Hotărârea  68/2021

 23.  Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea   Planului  Urbanistic  Zonal
,,CONSTRUIRE  PENSIUNE  TURISTICA”,  ALBA  IULIA,  STR.  MIRCEA
ELIADE, NR. 2A, 2B, solicitant  BACILA RAZVAN, SC BARELI SRL, conform
planului de situatie anexat
 Se  dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu  - șef Serviciu urbanism și amenajarea
teritoriului care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea  Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil cu condiții acest proiect de hotărâre.” 

Adriana Gheorghescu: „Construire pensiune turistică. Amplasamentul este pe
strada Mircea Eliade.  Se creează 10 unităţi  de cazare,  cu cinci  locuri  de parcare,
regim de înălţime P + 1 + M. Se încadrează în reglementările urbanistice. Ei propun
aici un acces secundar care nu este reglementat juridic. Şi s-a impus condiţia să se
rezolve situaţia juridică şi urbanistică a acelui acces suplimentar.”
 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre cu condițiile propuse în comisie. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind supus la vot, proiectul cu condiţiile impuse a fost votat cu  19 voturi
pentru   Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea
Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Marean
Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Antoniu  Emil  Rotar  Corina,  Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul
Sebastian,  Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  69/2021

 24.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  12174/03.02.2021  și  aprobarea  Planului  Urbanistic  de
Detaliu ,,DEMOLARE CORP C2, DEMOLARE PARTIALA CORP C1-CASA DE
LOCUIT  CU  EXTINDERE,  MODIFICARE  SARPANTA  SI  INVELITOARE,
REFATADIZARE SI REPARATII IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. LIVEZII,
NR.  16,  solicitant  PATRUT SERGIU  SI  PATRUT ALINA, conform  planului  de
situatie anexat
 Se  dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu  - șef Serviciu urbanism și amenajarea
teritoriului care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea  Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Adriana Gheorghescu: „Este vorba despre o casă existentă şi un garaj pe strada



Livezii. Se propune demolarea garajului – corpul 2, parţial din corpul 1 – locuinţă şi
se propune extinderea acesteia.”
 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  19 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu
Emil, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,
Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  70/2021

Părăsesc  sala  de  ședință  doamna  consilier  Rotar  Corina  și  domnul  consilier
Popescu Antoniu Emil.

  25.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  11995/03.02.2021  și  aprobarea Planului  Urbanistic  de
Detaliu  ,,CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXE GOSPODARESTI
(GARAJ, MAGAZIE) SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. TINERETULUI,
NR. 5, solicitant FLOREA BOGDAN, conform planului de situatie anexat 
 Se  dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu  - șef Serviciu urbanism și amenajarea
teritoriului care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea  Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil cu condiţiiacest proiect de hotărâre și
nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Adriana  Gheorghescu:  „Suntem în  Oarda  de  Sus  pe strada  Tineretului.   Pe
parcelă se află o casă şi o anexă. Beneficiarul mai doreşte încă o casă şi o anexă pe
parcelă,  motiv  pentru  care  a  primit  aviz  favorabil  cu  condiţia  ca  la  autorizare  sp
scoată un nou certificat de urbanism în care să menţioneze a doua locuinţă.”
 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  17 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea  Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,  Oltean Sabina Larisa,  Sandu Cornel
Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul  Sebastian,   Vîrtei  Sergiu  Nicolae,  Vîlcan
Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  71/2021

 Revine în sala de ședință doamna consilier Rotar Corina.



 26.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportul  privind  informarea  si
consultarea  publicului  nr.  12207/03.02.2021  și  aprobarea  Planului  Urbanistic
Zonal  ,,ELABORARE  PUZ  PENTRU  ANULARE  ALEE  PIETONALA,
MODIFICARE SI COMPLETARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE
CU  HCL 195/2013,  ART.  8”,  ALBA IULIA,  STR.  LUMINILOR,  FN,  solicitant
CATANA  MARIUS  (VANDUT  LA  DAN  ADINA  RAMONA,  GEAMANU-
GRUIAN  EUGEN  STELIAN,  CATANA  XENIA-MARIA,  CATANA  -CIOARA
LIVIU VASILE), conform planului de situatie anexat. 
 Se  dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu  - șef Serviciu urbanism și amenajarea
teritoriului care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea  Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

Adriana Gheorghescu: „Este un PUZ final pe strada Viilor. Se propune anularea
acestei alei pietonale şi crearea de parcele. Păstrează reglementările din Şeigău.”
 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  18 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina,
Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul  Sebastian,   Vîrtei  Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  72/2021

 Revine în sala de ședință domnul consilier Popescu Antoniu Emil.

 27.   Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  privind  informarea  si
consultarea publicului nr. 12311/03.02.2021 și  aprobarea  Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE  PUZ  PENTRU  MODIFICARE  REGLEMENTARI
URBANISTICE”,  ALBA IULIA,  STR.  LALELELOR,  STR.  MOLIDULUI,  FN,
solicitant  SECARA RAZVAN,  SECARA ALINA MARIA, conform  planului  de
situatie anexat. 
 Se  dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu  - șef Serviciu urbanism și amenajarea
teritoriului care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea  Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 



 Adriana Gheorghescu: „Suntem pe strada Lalelelor. Aceeaşi situaţie. Parcelă de
colţ. La fel, a rămas cu 420 mp. Una dintre vecine şi-a exprimat  dorinţa să fie doar
doar locuinţă în regim izolat şi s-a respectat această condiţie.”
 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru   Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Marean Claudiu, Medrea Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu Emil, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  73/2021
 28.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  privind  informarea  si
consultarea publicului nr. 12200/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,ELABORARE  PUZ  –  CONSTRUIRE  LOCUINTE  INDIVIDUALE”,  ALBA
IULIA,  STR.  REGIMENTUL  V  VANATORI,  FN,  solicitant  IONESCU  ANCA
MIHAELA,  SERDEAN  PAVEL,  SERDEAN  PARASCHIVA,  HAJ  SABIN,  HAJ
VIORICA, conform planului de situatie anexat.
 Se  dă cuvântul d-nei Adriana Gheorghescu  - șef Serviciu urbanism și amenajarea
teritoriului care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Se dă cuvântul d-lui Alin Stanciu – secretar comisie – care prezintă raportul de
avizare din partea  Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea  lucrărilor  publice,  ecologice,  protecţia  mediului  înconjurător,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură.
 Alin Stanciu: ”Comisia  a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 
 Adriana  Gheorghescu:  „Se  propune  prelungirea   străzii  Regimentul  V
Vânători.”
 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru   Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Marean Claudiu, Medrea Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu Emil, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  74/2021

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a
unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr.14, lângă bl.28, ap.4
  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă



raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat nefavorabil acest proiect de hotărâre și  avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Mihai Pripon: „Este vorba de un proiect pe care l-aţi mai avut în discuţie luna
trecută. Dacă aveţi întrebări pe marginea lu, vă stau la dispoziţie.”
 Sandu Cornel Stelian: „Ce s-a modificat faţă de luna trecută?”
 Mihai Pripon: „Păi, nu s-a modificat nimic! E acelaşi!”
 Alexandru Dumitru: „Şi atunci de ce am votat negativ? Că a fost respins!”
 Mihai Pripon: „Păi, aia pe mine mă întrebaţi?”
 Alexandru Dumitru: „Pentru că nu s-a prezentat corect!”
 Mihai Pripon: „Haideţi să fim serioşi! Cred că în 18 ani de când sunt în Primărie
ştiu să prezint un proiect!”
 Alexandru Dumitru: „Nici în şedinţa de luna trecută şi nici acum în comisie nu aţi
prezentat aceste două planşe!”
 Segiu Vîrtei: „Haideţi să votăm proiectul! Terasa pe care vrea să construiască se
alinează la alineament. Nu se depăşeşte acel alineament.”
 Sandu Cornel Stelian: „Deci, domnilor! Ne aflăm pe bulevardul Transilvaniei, bl.
28, ap. 4. Şi acum, cineva să ne spună ce vrea, câţi metri vrea!”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „18 mp.”
 Popescu Antoniu Emil: „Vrea jumătate!”
 Sandu Cornel Stelian: „Numai că vrea să construiască! Discuții dacă mai sunt? Nu
sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru   Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Marean Claudiu, Medrea Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu Emil, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  75/2021

 30.  Proiect  de  hotărâre  privind  exonerarea  de  la  plata  chiriei  aferente
contractului  de concesiune nr.101.513/2013 încheiat  între  municipiul  Alba  Iulia  și
S.C.CAPITAL PLUS S.R.L., pe perioada instituirii carantinei în municipiul Alba Iulia
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate
  Mihai  Pripon: „Dintr-o eroare de redactare a proiectului  s-au strecurat nişte
greşeli.   În  loc  de  chirie  ar  trebui  să  apară  redevenţă  precum şi  la  numerotarea
articolelor. În comisia de buget s-a propus respingerea acestui proiect pe motiv de
tardivitatea introducerii cererii de către petent.”
 Sandu Cornel Stelian: „Adică, nu a depus cererea în termen. Şi raţionamentul a
fost că peste o lună va mai veni cineva, şi peste o lună încă cineva. Noi propunem
respingere pe motiv că nu a solicitat la termen. Alte discuții dacă mai sunt? Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 



 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  1 vot pentru  Tudorașcu Raul
Sebastian şi 18 voturi împotrivă Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,
Filimon Marius,  Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț,
Lupea Gabriel,  Marean Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean
Sabina Larisa, Popescu Antoniu Emil, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu
Alin,  Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 31.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea modificării  art.33(1)  lit.”c”  din
Regulamentul privind administrarea și funcționarea Cimitirului Municipal Alba Iulia,
aprobat  prin Hotărârea nr.156/2011 a Consiliului  local și  modificat  prin Hotărârea
nr.356/22.12.2020 a Consiliului local 

Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Mihai  Pripon:  „Este  vorba  de  modificarea  regulamentului  de  organizare  şi
funcţionare a cimitirului municipal. Dacă vă aduceţi aminte în luna decembrie, la o
modificare s-a stabilit un procent de 15% ca şi comision de administrare a cimitirului.
Şi acum s-a ajuns la concluzia că este mare şi vrea să îl scadă de la 15% la 5%.”

Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  19 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu
Emil Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,
Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  76/2021

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
asociere nr.30.210/2007 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC ALBA CONS SA
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Mihai  Pripon:  „Este  vorba  de  prelungirea  termenului  de  asociere  între
Municipiul  Alba  Iulia  şi  Alba  Cons.  Este  vorba  de  ansamblul  rezidenţial  Anghel
Saligny. Nu a putut să finalizeze.”



 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  19 voturi pentru   Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Marean Claudiu, Medrea Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu Emil Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  77/2021
 
 Părăsește sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu

 33. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor
obiecte de inventar și mijloace fixe
 Se dă cuvântul domnului Posteiu Liviu care prezintă proiectul de hotărâre și
raportul de specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Posteiu  Liviu:  „Bună  ziua.  Posteiu  Liviu  este  numele  meu.  În  calitate  de
preşedinte al comisiei de casare, propun la vot casarea obiectelor de inventar şi a
mijloacelor fixe  care au durata de utilizare expirată.”

Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  18 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu
Emil  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,    Vîrtei  Sergiu  Nicolae,
Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  78/2021

 
 34. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezmembrare a unui
imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Militari, nr.3  
 Se dă cuvântul  domnului  Alexandru Nicola – şef  Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  şi  agricultură  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și  raportul  de
specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem



obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul

de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  18 voturi  pentru    Bărbuleț

Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu
Emil  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,    Vîrtei  Sergiu  Nicolae,
Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  79/2021

 35.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  de  expertiză  tehnică
judiciară efectuată în Dosar nr. 2220/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
 Se dă cuvântul  domnului  Alexandru Nicola – şef  Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  şi  agricultură  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și  raportul  de
specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința 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.”

Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  18 voturi  pentru    Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu
Emil  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,    Vîrtei  Sergiu  Nicolae,
Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  80/2021

 36. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de Carte funciară pentru
imobilul (drum) situat în Alba Iulia, str. Francesca  
 Se dă cuvântul  domnului  Alexandru Nicola – şef  Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  şi  agricultură  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și  raportul  de
specialitat



  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru   Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Marean Claudiu, Medrea Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu Emil Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,   Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  81/2021

 Revine în sala de ședință domnul consilier Raul Sebastian Tudorașcu

 37. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de repoziționare
pentru imobilul (teren) situat în Alba Iulia, str. Primăverii  
  Se dă cuvântul domnului Alexandru Nicola – şef Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  şi  agricultură  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și  raportul  de
specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot,  proiectul  a fost  votat  cu  19 voturi  pentru   Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu
Emil Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,
Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  82/2021

 38. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba
Iulia asupra unor imobile (drumuri) situate în Alba  Iulia, str. Muncel 
 Se dă cuvântul  domnului  Alexandru Nicola – şef  Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  şi  agricultură  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și  raportul  de
specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea



domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot,  proiectul  a fost  votat  cu  19 voturi  pentru   Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila Paven Ionela,  Horșa Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu
Emil Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,
Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  83/2021

39. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba
Iulia asupra unui imobil (drum) situat în Alba  Iulia, str. Victor Hugo  
 Se dă cuvântul  domnului  Alexandru Nicola – şef  Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  şi  agricultură  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și  raportul  de
specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  19 voturi pentru   Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Marean Claudiu, Medrea Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu Emil Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu, Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  84/2021

 40. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba
Iulia asupra unor imobile (drumuri) situate în Alba  Iulia, str. Poiana Vadului și str.
Vidra
 Se dă cuvântul  domnului  Alexandru Nicola – şef  Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  şi  agricultură  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și  raportul  de
specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”



 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot,  proiectul  a fost  votat  cu  19 voturi  pentru   Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Filimon Marius,   Florea  Paul  Victor,
Fulea Ioan,  Gavrila  Paven Ionela,  Horșa  Ionuț,  Lupea Gabriel,   Marean Claudiu,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu
Emil Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu,
Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  85/2021

 41.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.
271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
 Se  dă  cuvântul  doamnei  Narcisa  Bărbuleţ  –  consilier  local  care  prezintă
proiectul de hotărâre și raportul de specialitate
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea
Comisiei  Consiliului  local  pentru  activități  științifice,  învățământ,  cultură,  sănătate,
protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.

Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și  nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Alexandru Dumitru: „Aş dori să propun un amendament. Notele sunt oarecum
mici şi efortul bugetar o să fie foarte mare, şi atunci aş propune  ca notele, media să fie
9,80 şi 9,70.”
 Larisa Oltean: „Ar trebui să fie defalcat pe gimnaziu şi pe licee, că acum aşa e.”
 Narcisa Bărbuleţiu: „Nu neapărat.”
 Sandu Cornel  Stelian:  „În comisia  de buget  am întrebat  câţi  copii  se  califică
pentru noile note?”

Larisa Oltean: „Toţi. Sunt dirigintă la casa a şaptea. Pe semestrul I, toată clasa a
obţinut peste 9,50 că a fost şcoala on line.”
 Narcisa Bărbuleţ: „Dar se ia în considerare media generală din anul trecut.”
 Larisa Oltean: „Nu. nu. Se ia din primul semestru. Bursa pentru semestrul II se ia
ţinând cont de rezultatele semestrului I.”
 Narcisa Bărbuleţ: „Nu. Vă citesc din ordin. Au rezultate deosebite la învăţătură, au
obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv
în primul semestru al anului şcolar pentru elevii aflaţi în clasele de început.  Pentru
ceilalţi,  se  ia  în  considerare  media generală.  Se modifică  semestrial  dacă cumva la
purtare nu mai este 10.”
 Sandu Cornel Stelian: „Cam câţi elevi s-ar califica?”
 Andreea Giurgiu:  „Dacă îmi permiteţi.  Eu am solicitat  la  şcoli.  Media de 10
pentru clasele 5 – 8 au fost 255 elevi. La clasele 5- 8 cu media 9,90 minim ar fi 68 de



elevi. Iar dacă ar fi cu 9,50 ar fi 1368.”
 Sandu Cornel Stelian: „Eu cred că discuţia aici nu este despre bani ci despre
recompensarea  acelor  copii.   Ori  eu  sunt  de  acord  cu  mărirea  sumelor  pe  care  le
propuneţi  dumneavoastră.  Dar  bursa  cred  că  ar  trebui  să  fie  ceva  prin  care  să
recompensăm. Eu sunt pentru toate măririle pe care le propuneţi. Vom ajunge să dăm la
mai mult de jumătate din elevi bursă, ceea ce nu mi se pare în regulă. Aia nu mai e bursă.
Eu sunt de acord să propunem creşterea cu 20% la toate categoriile de burse, ceea ce e
cam ce ziceţi dumneavoastră. Ca să păstrăm criteriile de performanţă care sunt un pic
restrictive. Fac acest amendament de creştere cu 20% la toate categoriile de burse dar
păstrarea criteriilor de performanţă dinainte.”
 Narcisa Bărbuleţ: „Haideţi măcar 9,70 sau 9,80. Trebuie să înveţi bine ca să ai
media aceasta.”
 Pleşa Gabriel: „Eu m-aş duce pe amendamentul domnului Sandu ca să vedem
bugetul. Cred că e mai înţelept aşa. Eu vă propun acest lucru.”
 Popescu Antoniu Emil: „Putem amâna acest proiect.”
 Pleşa Gabriel: „Propun să amânăm să vedem impactul bugetar.”
 Sandu Cornel Stelian: „Doamna Bărbuleţiu! Îl  retrageţi  ca să vedem impactul
bugetar?”
 Narcisa Bărbuleţiu: „Dacă aşa se pune problema, da.
 În urma consultărilor cu colegii, nu îl retrag.”
 Sandu  Cornel  Stelian:  „Propun  ca  amendament  creşterea  cu  20%  la  toate
categoriile de burse cu păstrarea condiţiilor restrictive iniţiale. Alte discuții dacă mai
sunt?  Nu  sunt.  Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot,  proiectul  cu amendamentul  a fost  votat  cu  19 voturi
pentru   Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea
Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Marean
Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu
Antoniu Emil  Rotar  Corina,  Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,   Raul  Sebastian
Tudorașcu, Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  86/2021

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Educație și sănătate
prin înot” pentru anul școlar 2020-2021
 Se  prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
 Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea
Comisiei  Consiliului  local  pentru  activități  științifice,  învățământ,  cultură,  sănătate,
protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.

Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre și  nu avem



obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Sandu Cornel Stelian: „De vreo patru ani se desfăşoară chestiunea aceasta pentru
copiii de clasa I. Pentru că s-a deschis bazinul şi cursurile de iniţiere sunt permise,  noi
vă propunem desfăşurarea aceluiaşi proiect dar să nu fie numai clasa I. Să fie şi clasa II,
care anul trecut au fost în clasa I şi nu au beneficiat de acest proiect. Aproximativ 50 mii
ron cheltuială.”
   Discuții  dacă mai sunt la acest  proiect?  Nu sunt.  Supun la  vot  proiectul  de
hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  19 voturi pentru   Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Marean Claudiu, Medrea Petru
Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu Emil Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu, Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  87/2021

 43. Proiect de hotărâre privind contribuția municipiului Alba Iulia la Asociația
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local pe perioada de valabilitate
a actualului contract de delegare 01. 01. 2021 – 9. 03. 2021.
  Se  prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat acest proiect de hotărâre."
 Pleşa Gabriel: „Retrag acest proiect că nu îşi mai are sensul.”
 Popescu Antoniu Emil: „Nu se poate. Trebuie să votăm.”

Sandu Cornel Stelian: „În comisie a fost discuţia că nu era clar de unde provin
sumele acelea.”
 Popescu Antoniu Emil: „De la AIDA provin sumele.”
 Sandu Cornel Stelian: „Ele sunt exacte sau sunt estimări?”
 Popescu Antoniu Emil: „Sunt exacte. Sunt trecute în proiect.”
 Sandu Cornel Stelian: „Şi discuţia a fost că va veni cineva de la AIDA TL să ne
explice.”
 Pleşa Gabriel: „Aici trebuiau să vină cei doi pe care îi ţinem pe banii noştri şi ne
reprezintă interesele. Zahan sau celălalt.”
 Popescu Antoniu Emil: „Aş dori să fac un amendament. Propun până  la suma de
5897258 lei.”
 Sandu Cornel Stelian: „Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt. Supun la
vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de domnul consilier Popescu. Cine
este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul  a fost votat cu  19 voturi
pentru   Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea
Paul Victor, Fulea Ioan, Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Marean
Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu



Antoniu Emil  Rotar  Corina,  Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,   Raul  Sebastian
Tudorașcu, Vîrtei Sergiu Nicolae, Vîlcan Marcela.”

 
 S-a adoptat Hotărârea  88/2021  

 44.  Proiect  de  hotărâre  privind  plata  cotizației  Municipiului  Alba  Iulia   la
Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local.
 Se  prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate
 Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat acest proiect de hotărâre."
 Pleşa Gabriel: „Vin cu un amendament. Vreau să reducem la un leu pe locuitor
până când vedem cum lucrează cei doi angajaţi în interesul municipiului. Şi trebuie să vă
mai spun ceva. Cei doi lucrează în acest sediu fără nici o formă. Tot aşa, va trebui să îşi
găsească un birou pentru că suntem foarte înghesuiţi.”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Cotizaţiile acestea se propun în cadrul asociaţiei. Şi
după aceea veniţi cu ea. Prima dată în AGA.”
 Pleşa Gabriel: „Atunci propun retragerea de pe ordinea de zi până după prima
şedinţă AGA.”
 
 45. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire
asupra unui imobil – teren situat în Alba Iulia, strada Livezii.
 Se dă cuvântul  domnului  Alexandru Nicola – şef  Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  şi  agricultură  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și  raportul  de
specialitate
  Se  dă  cuvântul  domnului  Ioan  Fulea  –  președinte  comisie  –  care  prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local   pentru  administrarea
domeniului public şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Ioan Fulea: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”
 Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?” 
  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  19 voturi pentru   Bărbuleț Narcisa
Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius,  Florea Paul Victor, Fulea Ioan,
Gavrila Paven Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Gabriel,  Marean Claudiu, Medrea Petru
Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Antoniu Emil Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Raul Sebastian Tudorașcu, Vîrtei Sergiu
Nicolae, Vîlcan Marcela.”
 
 S-a adoptat Hotărârea  89/2021

Diverse:
 1. Marcel Jeler: „La diverse avem cele două adrese cu AIDA.”
 2. Marcel Jeler: „Mai este o solicitare a unui domn Claudiu  care înţelege să



renunţe la petiţie.”
  3. Marcel Jeler: „Ultima adresă la diverse este a domnului Andrei Barbu căruia o
să îi comunicăm că, Consiliul local a luat cunoştinţă de ea.”

 Sandu Cornel Stelian: „Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu sunt, declar şedinţa
închisă.”

Alba Iulia, 26 februarie 2021

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        SECRETAR general
                        Consilier                                                   Marcel Jeler
                Sandu Cornel Stelian  

 


