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    PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  27 ianuarie  2022 în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

  Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 36/2022 a Primarului 

municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 21 ianuarie 2022. 

  Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.” 

 Marcel: ”La ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri. Lipsește doamna 

consilier Gavrilă Paven Ionela și domnul consilier Lupea Ioan Gabriel. Au anunțat că 

nu vor participa la ședința de consiliu.  Domnul consilier Holhoș Teodor precum și 

doamna consilier Oltean Larisa Sabina participă la ședința de consiliu în regim de 

videoconferință. În consecință, modalitatea de vot pentru această ședință pentru 

domnul consilier și doamna consilier care participă în regim de videoconferință, va fi 

prin exprimare verbală. Așadar, ședința noastră este legal constituită.” 

  Vreau să vă rog frumos, ca și colegele să poată sta, una sau două, pe partea din 

spate alături de dumneavoastră pe viitor. Că e foarte greu. Avem probleme. Avem 

probleme la înregistrarea voturilor. Și de asemenea, sper ca să putem să folosim 

cândva, cat mai aproape și instrumentele acestea tehnice pe care le avem în dotare ca 

să nu mai existe probleme de reținere a voturilor, că a ridicat sau nu a ridicat mâna.  

   Supun la vot  procesul verbal al ședinței anterioare, dacă nu aveți contestații 

pe marginea lui.  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, 

Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru 

Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar 

Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu 

Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

  Marcel Jeler: ”Domnule președinte! Vă rog!” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Mulțumesc! Bună ziua tuturor. Prima dată vă 

propun vot deschis prin ridicare de mână  și prin apel nominal pentru cei aflați în on 

line. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, această propunere a fost votată cu 19 voturi pentru 

Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul 

Victor, Fulea Ioan, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu 

Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul 

Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, 

la lucrările şedinţei noastre participă: domnul Primar Pleșa Gabriel, d-na Teofila Țâr -   

director executiv – Direcția cheltuieli, dl. Călin Badiu – director Direcția venituri,     



d-na Maria Seeman – manager public (on line), d-na Andreea Giurgiu – consilier 

Compartiment învățământ, proceduri administrative,   d-na Delia Cristescu – director 

Directia de Asistenta Sociala, dl. Călin Sunzuiană – consilier Compartiment transport, 

libera initiativa,  d-na Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice,         

dl. Alexandru Nicola – sef Serviciu public comunitar pentru cadastru si agricultura,  

dl. Damian Alexandru – arhitect șef,  d-na Mihaela Petcu – consilier Serviciul 

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

Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios  -  precum şi presa.” 

  Pleșa Gabriel: ”Pe ordinea de zi avem 35 de proiecte.  Suplimentar  au fost 

introduse două proiecte: 

  36. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 1000 de lei doamnei 

Bimbea Ana din Municipiul Alba Iulia cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani, din 

bugetul local, capitolul ”Asistență socială”.  

  37. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între UAT 

– Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT – Municipiul Alba Iulia prin 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia, UAT – Comuna Ighiu prin consiliul local al 

Comunei Ighiu și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – 

CNAIR – în vederea implementării  în comun a proiectului ”Drum de legătură în 

partea de nord a Municipiului Alba Iulia.      

  Proiectul nr. 26 privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba 

Iulia  - domeniul privat asupra imobilului Centrală Termică nr. 1 (teren și construcție) 

situată în Alba Iulia, strada Vasile Goldiș, este retras de pe ordinea de zi. 

  Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu  modificarile și 

completările aduse. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru 

Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar 

Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu 

Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”  

  Marcel Jeler: ” Dacă vă găsiți în una din situațiile în care nu puteți lua parte la 

deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude 

până la gradul al patrulea inclusiv, aveți un interes patrimonial în problema supusă 

dezbaterilor consiliului local, vă rog să le precizați acum.” 

  Popescu Antoniu Emil: ”La proiectul nr. 11 privind participarea Municipiului 

Alba Iulia în cadrul proiectului DOITSMARTER, finanțat prin programul Innovation 

Norway pentru Energie, Domeniul Cercetare și Dezvoltare nu voi participa la 

dezbatere și la vot.” 

  Pleșa Gabriel: ”Și acum vă prezint următoarea 

 

             ORDINE DE ZI: 

  

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 170/2020 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia  modificată și completată ulterior  

  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 507/2021 a Consiliului 



local al municipiului Alba Iulia   

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia și al Serviciul voluntar pentru 

situații de urgență din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a 

promovării în grad profesional, a 6 funcționarii publici, începând cu data de 01 

februarie 2022  

  4. Proiect de hotărâre  privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a 

contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul 

pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora pentru 

anul 2022   

  5. Proiect de hotărâre  privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei 

nr. 1 la Hotărârea nr. 505/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea derulării și 

finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022  

  6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Acordului de Cooperare între 

Municipiul Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente 

anului 2022  

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia 

pentru anul școlar 2022 – 2023  

  8. Proiect de hotărâre privind stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul 

local  al Municipiului Alba Iulia   către Societatea de Transport Public  SA Alba Iulia 

pe anul 2022 

  9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 

403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

  10Proiect de hotarâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul 

proiectului ”Via Transilvanica”   

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

proiectului DOITSMARTER, finanțat prin programul Innovation Norway pentru 

Energie, Domeniul Cercetare și Dezvoltare 

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cadru „Alba Iulia are 

Skepsis” pentru anul 2022 

  13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la  HCL nr.62/16 

februarie 2018  a Consiliului local  pentru aprobarea documentației    tehnico-

economice, faza  documentatie de avizare a lucrarilor de intervenție și a indicatorilor 

tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții SCHIMB DE DESTINATIE DIN 

CASA IN CASA MEMORIALA “CAMIL VELICAN”,  RESTAURARE, PUNERE 

IN VALOARE SI REALIZARE IMPREJMUIRE 

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Alba Iulia, 

pentru anul 2022 

  15. Proiect de hotăâre privind aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes 

local pentru anul 2022 

  16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamnetului de 

Organizare și Funcționare a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân 



din municipiul Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 409/2019 a Consiliului local  

  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

,,ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI 

CONSTRUCTII ANEXE, AMENAJARI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJARI 

ACCESE RUTIERE SI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, IMPREJMUIRE 

TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE- modificare reglementari aprobate cu HCL 

115/2016, art 13” , ALBA IULIA, STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.78, solicitant 

KAUFLAND ROMANIA SCS 

  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, 

MODIFICARE REGLEMENTARI PUZ APROBAT PRIN HCL 198, ART. 

18/22.05.2018”, ALBA IULIA, STR. ALCALA DE HENARES, NR. 2, solicitant SC 

ATOL IMO SRL SI TECNOSTAR CONSULTING SRL 

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal 

,,ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE TRAMA STRADALA SI 

LOTURI IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE INDIVIDUALE”, ALBA 

IULIA, STR. ARTARULUI, FN, solicitant STOIA EUGEN, TEODORESCU 

ADRIANA GEORGETA, POPESCU DAN MIHAI, COSMA ANCA NICOLETA, 

COSMA VASILE TIBERIU 

  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă pentru Municipiul Alba Iulia Actualizat, solicitant MUNICIPIUL ALBA 

IULIA. 

  21. Proiect de hotărâre privind însușirea Dispoziției Primarului municipiului 

Alba Iulia nr.2019/03.12.2021 privind repartizarea a două locuințe din elemente 

modulare tip container la două familii fără adăpost 

  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii prin acordul părților a 

contractului de concesiune nr.11.547/1995 încheiat între Consiliul Local al 

municipiului Alba Iulia și Parohia Ortodoxă ”Lumea Nouă” Alba Iulia și aprobarea 

transmiterii în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă ”Lumea Nouă” Alba Iulia a 

unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Rodnei, nr.1  

  23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor 

imobile (terenuri) situate în Alba Iulia,str.Aurel Vlaicu 

  24. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba 

Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Poiana Ruscăi 

  25. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire 

asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr.16   

  26. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului 

Alba Iulia - domeniul privat asupra imobilului Centrala Termica nr. 1 (teren și 

construcție) situată în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș  - proiectul este retras de pe ordinea 

de zi. 

  27. Proiect de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al municipiului 

Alba Iulia - domeniul public și alipirea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. 

Ion Arion  

  28. Proiect de hotărâre privind parcelarea  imobilului situat administrativ în Alba 

Iulia  

str. București nr.16A,  înscris în CF.nr.116169 – Alba Iulia    



  29. Proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului situat administrativ în 

Alba Iulia ( Oarda De Sus ) înscris în CF.nr.86775 – Alba Iulia  

  30. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la 

Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 2281/11.01.2022, formulată de către domnul 

Ruscă Cornel și Ruscă Dorin împotriva Hotărârilor nr. 219/2020 și 36/2021, aprobate 

de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia 

  31. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a 

municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile situate in zona Oarda, 

str. Victoriei 

  32. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de 

proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în 

Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza  

  33. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Proiectului „Educație și sănătate prin 

înot” pentru anul 2022  

 

          Inițiatori, 

              Consilieri locali 

           Sandu Cornel Stelian 

               Filimon Marius   

                                   

  34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor și numărul 

acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza 

municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022 

 

           Inițiatori,  

         Consilieri locali 

         Sandu Cornel Stelian 

         Filimon Marius 

    

  35. Diverse :  

  1. Notificare nr. 154076/31.12.2021 

  2. Adresa Instituția Prefectului – Județul Alba nr. 1301/07.01.2022 și plângere 

prealabilă nr. 151742/24.12.2021 

  3. Adresă Instituția Prefectului – Județul Alba nr. 6391/19.01.2022 

  4. Raportul  de activitate al domnului consilier local Vârtei Sergiu Nicolae  

  5. Raport de activitate al asistenților personali nr. 781/05.01.2022  

  6. Erata nr. 6996/20.01.2022  

  36. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 1000 de lei doamnei 

Bimbea Ana din Municipiul Alba Iulia cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani, din 

bugetul local, capitolul ”Asistență socială”.  

  37. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între UAT 

– Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT – Municipiul Alba Iulia prin 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia, UAT – Comuna Ighiu prin consiliul local al 



Comunei Ighiu și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – 

CNAIR – în vederea implementării  în comun a proiectului ”Drum de legătură în 

partea de nord a Municipiului Alba Iulia.  
 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Începem ședința. Vă rog, domnul Fulea.” 

  Ioan Fulea: ”Domnule președinte! Dați-mi voie înainte să intrăm în ordinea de 

zi sa fac referire la erată.  Este strict legat de ceea ce spunea domnul secretar. Să știți 

că și postarea live pe pagina Municipiului  se poate verifica, se pot vedea anumite 

persoane cum votează și așa mai departe. Ați adus o modificare prin această erată care 

este o modificare greșită. Deci, este greșit din nou. Pentru că, la votul respectiv, Ioan 

Fulea, Marcela Vâlcan, Sergiu Nicolae Vârtei, Holhoș Teodor și Gavrilă Paven Ionela 

s-au abținut. Eu sunt trecut din nou la pentru. La împotrivă a fost Lupea. Deci, am 

avut și vot împotrivă. De aceea, cred că ar trebui să fim un pic mai atenți. De ce? Nu 

se știe. Este o problemă destul  de serioasă acolo. Știm cu toții ce se întâmplă. Ne 

trezim că suntem acționați în judecată pe un proces verbal care sigur, poate din 

greșeală, nu cu rea intenție.” 

  Marcel Jeler: ”Ne-am însușit corectura respectivă. Colega mea îmi spunea că 

nu putea să înregistreze altceva decât ceea ce ... pe ceea ce a avut ea la dispoziție.”  

  Ioan Fulea: ”Poate nu se văd.” 

   Marcel Jeler: ”Așa că era necesară intervenția dumneavoastră ca să putem 

opera erata cu altă erată.” 

 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Înainte de a da cuvântul domnului Badiu, revin cu 

rugămintea pe care eu și cu domnul Vârtei am avut-o. În momentul în care este vorba 

de modificare, vă rugăm frumos treceți-ne și ce a conținut forma inițială. E foarte 

greu pentru noi să ne apucăm să căutăm să vedem ce s-a modificat la articol, să 

scoatem hotărârea respectivă. Este simplu să puneți articolul 9, articolul 10. 

Mulțumesc frumos.”   

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 170/2020 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia  modificată și completată ulterior  

 Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director 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: ”Este vorba despre un proiect privind modificarea Hotărârii nr. 170 

care face referire la acordarea unor facilități fiscale  și aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 

inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Alba Iulia. Ca urmare, propunem 

Consiliului local respectarea acelorași  proceduri, doar termenul de solicitare a 

cetățenilor să fie prelungit.” 



 Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Nu sunt. Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  8/2022 

  

  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 507/2021 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia   

  Se dă cuvântul domnului Călin Badiu – director 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: ”Este un proiect referitor la modificările apărute în urma unei legi. 

Legea nr. 301/2021. Singura  modificare care a apărut în această lege 301 se referă la 

scutirile acordate conform decretului lege nr. 118/1990, unde prin ordonana de urgență  

nr. 8 s-a acordat scutire pentru alineatele 1 – 3 pentru anumite categorii de deportați sau 

categorii de cetățeni care au suferit represalii în urma  comunismului. Și acum, prin 

legea nr. 301 s-a revenit  la legea inițială și se acordă la alineatele 1. Deci, toate 

categoriile care au suferit  în urma abuzului comunismului. S-a revenit la legea inițială.”

  

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii? Nu sunt. 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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  9/2022  

 

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia și al Serviciul voluntar pentru 

situații de urgență din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a 

promovării în grad profesional, a 6 funcționarii publici, începând cu data de 01 

februarie 2022   

  Se dă cuvântul doamnei Maria Molodeț – consilier Serviciul resurse umane - 



administrativ care prezinta proiectul de hotarare 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." 

   Maria Molodeț: ”În luna decembrie  s-a organizat un concurs de promovare în 

grad profesional unde au participat șase colegi funcționari publici, cinci din aparatul de 

specialitate iar un funcționar public din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, 

începând cu 1 februarie 2022. 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii? Nu sunt. 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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  10/2022  

 

  4. Proiect de hotărâre  privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a 

contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul 

pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora pentru 

anul 2022   

 Se dă cuvântul doamnei Adina Gădălean – director Căminul pentru persoane 

vârstnice Alba Iulia care prezinta proiectul de hotarare 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."   

  Adina Gădălean: ”Bună ziua. Așa cum prevede legea nr. 17/2000 privind 

asistența socială a persoanelor vârstnice, anual se aprobă  prin hotărâre costul mediu 

lunar de întreținere  lunară a beneficiarilor, respectiv a susținătorilor legali  al acestora, 

astfel încât am înaintat documentația specifică, raportul de specialitate în care am 

detaliat toate cheltuielile, chiar și raportate la anii anteriori.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Legat de acest proiect, din punctul meu de vedere trebuie 

să ne punem și următoarea problemă. Din verificările pe care le-am făcut eu, în privat 

pentru persoanele care au nevoie de astfel de îngrijire, costurile  sunt mai mici sau cel 

puțin la fel cu cele pe care le avem noi. Și cumva aș vrea să văd care ar fi explicația. Aici 

ar trebui să fie costurile mai mici pentru Primărie.” 

  Adina Gădălean: ”Costul mediu de întreținere este stabilit și în funcție de 

suprafața utilizată, căminul fiind foarte mare  - 2600 mp și se raportează la numărul 

mediu de beneficiari. 



  Iar sistemul privat nu ține cont de acel 60% din pensie și atunci costul acesta se 

înregistrează în funcție de cheltuielile care vor urma, creșterea prețurilor, suprafața pe 

care o folosim și care este la dispoziția beneficiarilor. Și atunci,  și cheltuielile sunt 

justificate.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Să înțeleg că în privat nu se respectă legea?” 

  Adina Gădălean: ”Legea nr. 17 nu se aplică privatului. Ei stabilesc un tarif. Pentru 

că privatul nu încasează 60%, cum prevede legea. Ei stabilesc un tarif. Ei stabilesc un 

cost pe independent de 2600 lei.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Dumneavoastră spuneți că costurile fixe sunt mai mici la 

privat pentru că locuiesc două persoane în cameră. Și aș mai avea o întrebare. La ora 

actuală sunt undeva la 74 persoane.” 

  Adina Gădălean: ”78.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Din referatul de aprobare am văzut că anual a scăzut 

numărul de persoane.” 

  Adina Gădălean: ”Da. Depinde și de numărul de dosare  aprobate în cursul anului 

și de faptul  că înaintând în vârstă  și având afecțiuni foarte grave, decedează 

persoanele.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Nu avem cereri sau avem un filtru și nu ajung?” 

  Adina Gădălean: ”Sunt cereri. Cererile se depun la DAS. Este un proces complex. 

Multe analize solicităm, multe documente și unii se descurajează de documentele cerute 

de lege.” 

  Sergiu Nicolae vârtei: ”Asta vreau să zic. Scopul nostru este să fie cât mai multe 

persoane. Și putem să facem ceva în scopul acesta?” 

  Adina Gădălean: ”Trebuie să facem o promovare intensă a căminului.” 

 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Condițiile sunt mai bune, prețurile sunt similare cu cele 

din privat.” 

  Pleșa Gabriel: ”Probabil birocrația.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Și numărul de locuri.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Sunt și condiții restrictive. Dacă vrei să aduci pe cineva 

din Ighiu, nu poți.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii? Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana,  

Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean 

Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean 

Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, 

Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan i o abținere Dumitru 

Nicolae Alexandru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  11/2022 

 

  5. Proiect de hotărâre  privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei 

nr. 1 la Hotărârea nr. 505/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea derulării și 

finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe 

raza municipiului Alba Iulia - „EDU Alba Iulia”, în anul 2022     



  Se da cuvântul doamnei Andreea Giurgiu – consilier Compartiment învățământ, 

proceduri administrative 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.” 

  Andreea Giurgiu: ”În anexa la Hotărârea nr. 505 s-a strecurat o greșeală. Și 

anume: în loc de ianuarie 2022 am trecut ianuarie 2021.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii? Nu sunt. 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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, 

Marcela Vâlcan.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr.  12/2022 

  

  6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Acordului de Cooperare între 

Municipiul Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente 

anului 2022    

  Se da cuvântul doamnei Andreea Giurgiu – consilier Compartiment învățământ, 

proceduri administrative 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."    

  Andreea Giurgiu: ”Prin acest proiect ne propunem să rezolvăm problema 

acoperirii deficitului de îngrijitoare în grădinițele din municipiul Alba Iulia.” 

   Raul Sebastian Tudorașcu: ”Pentru cine nu știe. De vreo cinci ani se derulează 

acest proiect. Discutii? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 



  S-a adoptat Hotărârea nr. 13/2022 

 

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian. 
 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia 

pentru anul școlar 2022 – 2023   

  Se da cuvântul doamnei Andreea Giurgiu – consilier Compartiment învățământ, 

proceduri administrative care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 

specialitate 

  Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea 

Comisiei Consiliului local pentru activități științifice, învățământ, cultură, sănătate, 

protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

  Andreea Giurgiu: ”În urma primirii avizului de la Inspectorat am avut două cereri 

de la două unități de învățământ  în care ne solicită să le schimbăm și denumirea. Sunt 

unități de învățământ arondate. Și doresc să schimbe denumirea din program normal în 

program prelungit. Grădinița 10 și Grădinița Micești. Aveau program normal și doresc 

program prelungit.”  

  Raul sebastian Tudorașcu: ”Discutii? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana, 

Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 14/2022  
 

 Revine în sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.  

  

  8. Proiect de hotărâre privind stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul 

local  al Municipiului Alba Iulia   către Societatea de Transport Public  SA Alba Iulia 

pe anul 2022 

  Se dă cuvântul d-lui Calin Sunzuiana – consilier Compartiment transport, libera 

initiativa,  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă 

raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Călin Sunzuiană: ”Bună ziua. Este vorba de suma de 22135 mii lei  pentru anul 

2022. Suma fundamentată și solicitată  de către Aida TL  a fost puțin peste 26 milioane 

de lei la care noi am aplicat o corecție  de 15%  reprezentând tocmai autobuzele electrice 

care urmează a fi introduse  în transportul public local de persoane. Compensația 



reprezintă diferența dintre cheltuielile înregistrate  de operator și veniturile acestuia la 

care  se adaugă  profitul de 5% conform contractului aprobat. Am pus în raportul de 

specialitate și date comparative. Anul trecut, ce s-a întâmplat anul trecut cu serviciul de 

transport.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”S-au mai aplicat ceva corecții pe ce înseamnă anul 

trecut?” 

  Călin Sunzuiană: ”Nu știu.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Cheltuielile care  au fost declarate neeligibile, 

nejustificate. Chestiuni de genul acesta.” 

  Călin Sunzuiană: ”Ele se plătesc doar în urma verificării cheltuielilor și veniturilor 

și se plătesc doar exact ...” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Și ne puteți face un grafic?” 

  Pleșa Gabriel: ”Domnule consilier. Asta vroiam să vă spun. În februarie avem un 

an de când am intrat pe noul contract. Și chiar am rugat colegii. Poate în ședința de 

buget, dacă nu sigur la cea ordinară din februarie vă prezentăm un raport, în primul rând 

comisiei de consilieri  care trebuie să o vadă și apoi  Consiliului local. Ce a însemnat din 

punct de vedere  al transportului public anul 2021. Suma, sigur asta o estimăm acum. 

Dacă se întâmplă să rămânem fără bani atunci putem face rectificare.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Am și eu o întrebare. Am avut un proiect în care am 

mandatat  primarul să ia o casă de avocatură pe litigiile cu AIDA TL. Ne puteți spune ce 

s-a mai întâmplat?” 

  Pleșa Gabriel: ”Nu am mai contractat nici un serviciu de avocatură. Procesul s-a 

derulat. Aveam un contract semnat. Am folosit un avocat de acolo. Și asta a fost. Nu am 

mai contractat avocați.” 

  Medrea Bogdan: ”Am avut în urma controlului pe care l-am făcut la AIDA TL 

niște puncte de vedere referitoare la contractul pe care îl au cu noi și niște clauze pe care 

nu le-au respectat, printre care modernizarea stației din gară , câteva stații noi. Mai multe 

chestii. Oare s-a mai făcut ceva în acest sens? Și care duceau la posibilitatea de reziliere 

a contractului.” 

  Călin Sunzuiană: ”După cum știți, contractul e între AIDA TL  și operatorul de 

transport. Și ei vor trebui să verifice dacă investițiile minime obligatorii prin contract 

sunt realizate. Eu, din câte știu, era vorba de stația de la gară. Aia a fost modernizată. 

Mai trebuia să facă 24 de stații, să modernizeze 24 de stații pe întreg arealul AIDA, nu 

neapărat în Alba Iulia. Și mai aveau de făcut modernizarea parcului auto anual, din care 

30% să  fie electrice.” 

  Medrea Bogdan: ”Bun. Și mai aveam chestia cu reînoirea parcului, exceptând 

autobuzele electrice și vechimea lor, unde am depistat  un număr considerabil, cred că 

vreo 70% peste termenul cât scrie în contract.” 

  Pleșa Gabriel: ”Exact cum vă spuneam. Vom face un raport. Atunci vom chema în 

consiliu local și reprezentanții  Aida și reprezentanții STP, pentru că probabil veți avea 

mai multe întrebări. Cei care gestionează transportul public sunt AIDA. Să ne dați 

răgazul ca pe sfârșitul lunii februarie să vă prezentăm și să puteți studia aceste 

documente.” 

  Medrea Bogdan: ”Această sumă în fiecare an se tot duce în sus. Și e o discuție 

mai veche. Compensația. În fiecare an am mers pe aceeași idee. Sper ca anul acesta să 



găsim o soluție și să o scădem, mai ales că sunt și autobuzele electrice.” 

  Ion Fulea: ”Mă gândesc că acea comisie  pe care am format-o noi la solicitarea 

unor colegi, ar putea să ne dea informații despre toate problemele pe care le discutăm.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul de hotărâre.  Cine este pentru? 

Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 13 voturi pentru   Filimon Marius,  

Fulea Ioan, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu,  Medrea Petru 

Gabriel,  Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel 

Stelian,  Tudorașcu Raul Sebastian, Vartei Sergiu Nicolae, Valcan Marcela, 5 abțineri 

Bărbuleț Narcisa Ioana, Florea Paul Victor, Nanu Dana Elisabeta, Medrea Bogdan, 

Stanciu Alin și un vot împotrivă Dumitru Nicolae Alexandru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 15/2022 

 

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Dumitru Nicolae Alexandru. 

   

  9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 

403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

  Se dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public,  care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă 

raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   

  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.” 

  Maria Seeman: ”Bună ziua. O să prezint on line fiind izolată la domiciliu.  

Modificarea și completarea Hotărârii  nr. 403/2021 a Consiliului local referitoare la 

participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Eficiență energetică și confort 

sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice. În urma recomandărilor 

pe care le-am primit de la domnii consilieri  din comisia juridică am trimis către 

domniile voastre și un rezumat al modificărilor pentru a putea  fi mai ușor urmărite. 

Respectiv prin modificare se diminuează valoarea totală eligibilă a proiectului cu 

aproximativ 100 mii de euro, se diminuează de asemenea contribuția proprie eligibilă a 

municipiului Alba Iulia de la 197285 de euro la 182305 euro. Și trece o sumă de 41244 

de euro pe neeligibil. De asemenea, s-au modificat o parte din indicatorii stabiliți prin 

proiect prin discuțiile pe care noi  ca promotor de proiect, partenerul nostru, și de 

asemenea proiectantul cu finanțatorul ajungând la un stadiu avansat al documentației 

tehnico-economice al daliului, s-au modificat indicatorii de reducere a CO2. Și de 



asemenea, reducerea costurilor pe care le-ați putut vedea în materiale.”   

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana,  

Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean 

Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean 

Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, 

Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”   

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 16/2022 

 

  Revine în sala de ședință domnul consilier Dumitru Nicolae Alexandru. 

 

  10. Proiect de hotarâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul 

proiectului ”Via Transilvanica”   

   Se dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public,  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 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.”    

  Maria Seeman: ”Ați văzut că este o nouă inițiativă de a promova orașul Alba 

Iulia în cadrul unei noi rute cultural turistice.” 

  Florea Victor Paul: ”Pe unde trece această rută?” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Este o hartă acolo. Puteți să o studiați.” 

  Pleșa Gabriel: ”O să vă pun harta la dispoziție.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 17/2022 

  

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

proiectului DOITSMARTER, finanțat prin programul Innovation Norway pentru 

Energie, Domeniul Cercetare și Dezvoltare 

  Se dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public,  care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 



  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă 

raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

 Maria Seeman: ”Este tot un proiect care vizează eficiența energetică. De data 

aceasta pe partea de cercetare. Este un parteneriat strategic cu două entități din Norvegia. 

Un institut de cercetare și o companie norvegiană.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana, 

Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa,  Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, 

Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan. Domnul 

consilier Popescu Antoniu Emil nu a participat la dezbatere și la vot.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 18/2022 

 

  Părăsește sala de ședință domnul consilier Florea Victor Paul. 
 

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cadru „Alba Iulia are 

Skepsis” pentru anul 2022. 

  Se dă cuvântul d-nei Maria Seeman – manager public,  care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă 

raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Maria Seeman: ”Am  transmis și rapoartele de activitate  ale Asociației Grupul 

Skepsis. Cred că nu este nevoie de multe cuvinte pentru a spune cât de mult contribuie 

această asociație  la viața culturală a orașului, chiar și pe perioada de pandemie. Din 

raport ați remarcat și numărul mare de participanți  cu respectarea tuturor normelor de 

siguranță și calitatea actului cultural.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? 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,  Fulea Ioan, Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, 

Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, 

Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, 

Stanciu Alin,  Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan și o abținere Raul Sebastian 

Tudorașcu.” 
   

 



  S-a adoptat Hotărârea nr. 19/2022   
 

  13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la  HCL nr.62/16 

februarie 2018  a Consiliului local  pentru aprobarea documentației    tehnico-

economice, faza  documentatie de avizare a lucrarilor de intervenție și a indicatorilor 

tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții SCHIMB DE DESTINATIE DIN 

CASA IN CASA MEMORIALA “CAMIL VELICAN”,  RESTAURARE, PUNERE 

IN VALOARE SI REALIZARE IMPREJMUIRE 

   Domnul Primar – Pleșa Gabriel prezintă proiectul de hotărâre.  

  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."  

  Pleșa Gabriel: ”Deci, e ultimul pas înaintea pornirii achiziției pentru execuția 

lucrării. Banii vor fi bugetați. Trebuie făcut acest schimb de destinație. S-a făcut și o 

reevaluare a proiectului  având în vedere scumpirea materialelor pe piața de construcții.” 

  Raul sebastian Tudorașcu: ”O singură rugăminte. Eu nu am acest proiect pe 

drive.” 

 

  Revine în sala de ședință domnul consilier Florea Victor Paul. 
 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Domnule Primar! Aș fi vrut să fie cineva de la tehnic. 

Valoarea mi se pare foarte mare. Un milion 200 mii de euro pentru renovarea unei case. 

Știți cu toții casa aceasta. Nu este foarte mare. Și cumva nu înțeleg de ce e așa de mult.” 

  Pleșa Gabriel: ”Pot să vă spun eu, că este un proiect de suflet al meu de ani de 

zile. Nu este doar o casă. Va fi o casă muzeu. Casa este monument. Are elemente vechi. 

Ele trebuie păstrate. Se lucrează doar cu anumite materiale. Ca și în Cetate. Va fi 

amenajată și acea curte. Subsolul. Nu este chiar așa mică. Uite că a venit doamna șef 

serviciu. Ne întreba domnul consilier de ce este această sumă. Cum se justifică.” 

  Claudia Cânța: ”Bună ziua. Da. Este vorba de actualizarea de prețuri la materiale, 

de manoperă. Acest proiect este din 2019. După cum știți, a intervenit acea ordonanță 

114 cu creșterea prețului la manoperă. Avem acolo componente arhitecturale  care 

trebuie restaurate, avem tavane. Deci, sunt o serie de lucrări specifice.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Multumim, doamna Cânța! Sunteți mulțumit de 

răspuns, domnul Vârtei?” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Da.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 



 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 20/2022 

 

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Alba Iulia, 

pentru anul 2022 

   Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu – director Direcția de asisitență socială 

care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea 

Comisiei Consiliului local pentru activități științifice, învățământ, cultură, sănătate, 

protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”     

  Delia Cristescu: ”În fiecare an, noi aducem aprobării consiliului local acest 

plan. El a fost trimis Consiliului Județean cât și supus atenției ONG-urilor din 

domeniul social. Consiliul Județean ne-a transmis că îl putem prezenta. O să îl 

prezinte și ei în ședința din 30. Acest plan este făcut după modelul stabilit în ordinul 

1086/2018.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Doamna director! Doar niște explicații. La cantina de 

ajutor social, pagina 2 din plan. Bugetul este 500 mii lei pe an. Acolo se menționează 

cum că ar fi 150 de porții zilnice.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 21/2022 

 

  15. Proiect de hotăâre privind aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes 

local pentru anul 2022 

  Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu – director Direcția de asisitență socială 

care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea 

Comisiei Consiliului local pentru activități științifice, învățământ, cultură, sănătate, 

protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”     

  Delia Cristescu: ”Beneficiarii de venit minim garantat, pentru a primi ajutor, 

printre alte obligativități au și obligația de a efectua un număr de ore de muncă în 

folosul comunității. Se efectuează pe domeniul public și locații care  nu sunt supuse 

unui contract de salubrizare.” 



  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 22/2022 

 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”O rog pe doamna Cristescu să prezinte și proiectul nr. 

36.” 

  36. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 1000 de lei doamnei 

Bimbea Ana din Municipiul Alba Iulia cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani, din 

bugetul local, capitolul ”Asistență socială”.  

  Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu – director Direcția de asisitență socială 

care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă 

raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Delia Cristescu: ”Propunem o sumă de bani unei persoane în vârstă care a împlinit 

săptămâna trecută 100 de ani. Suma pe care noi am dat-o până acum este cea pe care am 

trecut-o și în prezentul proiect.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 41/2022 

 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”O să vă rog să luăm și proiectul nr. 37.” 

  37. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între UAT 

– Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT – Municipiul Alba Iulia prin 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia, UAT – Comuna Ighiu prin consiliul local al 

Comunei Ighiu și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – 

CNAIR – în vederea implementării  în comun a proiectului ”Drum de legătură în 

partea de nord a Municipiului Alba Iulia.  

  Se dă cuvântul d-nei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții care prezintă 



proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul doamnei Gavrilă Paven Ionela  - președinte comisie -  care prezintă 

raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Gavrilă Paven Ionela: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Claudia Cânța: ”Este vorba de aprobarea încheierii unui parteneriat între Consiliul 

Județean, Comuna Ighiu și Municipiul Alba Iulia pentru implementarea în comun a 

drumului de legătură pe partea de nord a orașului între DN1 respectiv DN74. Dorim să îl 

promovăm pe un program operațional de transport împreună cu Ministerul 

Transporturilor. În cadrul protocolului s-au stabilit obligațiile fiecărui partener.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Doamna Cânța! Am o întrebare. În octombrie am 

votat un protocol între trei UAT-uri: Consiliul Județean, Primăria Alba Iulia și Ighiu 

pentru includerea lui pe Anghel Saligny.” 

  Marius Filimon: ”Raul! Pot să îți răspund eu. Centura de nord a fost depusă pe 

Anghel Saligny. Acolo este o concurență foarte mare. Câteva mii de proiecte depuse. 

Împreună cu conducerea Consiliului Județean, Marius Hațegan,  că el s-a ocupat mai în 

detaliu, și împreună cu Ministerul Fondurilor Europene s-a găsit această soluție, care cei 

de la București de la minister au zis că este mai sigură. Avantajul, dacă reușim să o 

facem, este următorul. Exproprierile sunt eligibile, SF-ul este eligibil, care este 1,7 

milioane estimat. Ei spun că șansa este mai mare să obținem finanțare pe POR. Mergem 

pe amândouă. Să avem două alternative, să zic așa. 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 42/2022 

 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Revenim la proiectul nr. 16.” 

  16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamnetului de 

Organizare și Funcționare a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân 

din municipiul Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 409/2019 a Consiliului local  

  Se dă cuvântul domnului Vasile Bereș – șef Serviciu   administrare piețe,târguri 

și gestionarea câinilor fără stăpân 

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

   Vasile Bereș: ”Bună ziua. Proiectul se referă la  modificarea și completarea 



Regulamnetului de Organizare și Funcționare a Serviciului public pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân din municipiul Alba Iulia. Concret, suntem la finalizarea unei 

investiții în ceea ce privește incineratorul propriu  în faza de obținere aviz, acorduri și 

autorizații. Din această cauză solicităm aprobarea consiliului local pentru 

introducerea activității de colectare și incinerare subproduse de origine animală și 

produse derivate, urmând ca într-o ședință viitoare să venim cu un proiect cu tarifele.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 23/2022   

 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Vă propun o pauză de 10 minute având în vedere că 

domnul Damian s-a instalat atât de bine aici.” 

 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Mergem mai departe.” 

 

  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

,,ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI 

CONSTRUCTII ANEXE, AMENAJARI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJARI 

ACCESE RUTIERE SI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, IMPREJMUIRE 

TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE- modificare reglementari aprobate cu HCL 

115/2016, art 13” , ALBA IULIA, STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR.78, solicitant 

KAUFLAND ROMANIA SCS 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și 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  avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Damian: ”Bună ziua. Este vorba de construirea unui supermarket 

Kaufland pe strada Tudor Vladimirescu, la intersecția semaforizată. Pe terenul 

respectiv a existat în trecut un PUZ pentru construirea unui ansamblu de locuințe 

colective.  Beneficiarul dorește realizarea unui magazin Kaufland. Problemele care au 

fost semnalate în comisia de specialitate  și comisia consilierilor au fost legate de 

accesul la magazinul Kaufland. Se dorea accesul direct din strada Tudor 

Vladimirescu, atât cu direcție de stânga cât și cu direcție de dreapta și cu acces 

dinspre Cluj, lucru care nu a fost posibil. În contextul în care există proiectele de 



mobilitate care nu permit accesul decât cu relația de dreapta pentru aceste investiții. A 

fost comunicat proiectantului. Planșa pe care v-am prezentat-o și care este acum 

supusă spre aprobare este cu relație de dreapta, cu acces în colaborare cu Peny 

Market, un acces comun astfel încât să fie deschisă parcarea atât pentru Peny cât și 

pentru Kaufland. Și cu un acces secundar de pe strada Livezii. La acest proiect am o 

singură observație în condițiile în care un cetățean Butuc Emanuel Samuel a trimis o 

adresă. Din adresă reiese că nu este de acord cu realizarea unui magazin Kaufland. Vă 

citesc două-trei rânduri. În cadrul orașelor din țările vestice și civilizate dar și la noi în 

țară, marketurile de acest gen sunt amplasate înafara orașului, specific pentru a 

încuraja afacerile locale mai mici și a nu crea un monopol așa cum a făcut deja grupul 

Kaufland, Lidl în orașul nostru.  Cred că Primăria își dorește dezvoltarea orașului dar 

să ia la cunoștință faptul că prin acceptul a unui nou magazin Kaufland nu încurajează 

afacerile mici locale ci acceptă un nou market străin  care nu investește la noi în oraș  

și duce valoarea în altă țară. Vă rog să ajutați prima dată aproapele nostru care este 

orașul Alba Iulia și cetățenii. Să nu îi lăsăm pe străini să profite de noi. Ca și cetățean 

al orașului Alba Iulia nu sunt de acord  cu acest nou magazin Kaufland. Este de 

datoria mea să vă prezint și punctul de vedere al domnului Samuel Butuc. Din punct 

de vedere urbanistic nu există probleme. Sunt rezolvate accesele și ieșirile din 

supermarket. Transparența decizională a fost bifată.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Am văzut că există opoziție din partea doamnei Pleșa 

Simona. Este vecin limitrof? Dânsa dorește ...” 

   Alexandru Damian: ”A fost la partea de consultare a populației. Este vecin 

direct.” 

   Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 24/2022     

 

  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, 

MODIFICARE REGLEMENTARI PUZ APROBAT PRIN HCL 198, ART. 

18/22.05.2018”, ALBA IULIA, STR. ALCALA DE HENARES, NR. 2, solicitant SC 

ATOL IMO SRL SI TECNOSTAR CONSULTING SRL 

 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și 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  avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Damian: ”Este un PUZ situat pe bulevardul Republicii, în spatele 

bazinului olimpic, unde în trecut au fost autorizate un grup de locuințe colective. Se 

dorește modificarea acestui PUZ în sensul în care se reglementează niște locuri de 

parcare suplimentare față de varianta prezentată în PUZ-ul care a fost aprobat și 

suplimentarea  a două subsoluri pe o parte din clădire și construirea unui parcaj 

subteran. Deci, diferența între PUZ-ul aprobat și acest PUZ se regăsește  în raportul 

de specialitate chiar pe ultima pagină. Nu ultima pagină. Pagina trei.”  

   Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 25/2022   

 

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal 

,,ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE TRAMA STRADALA SI 

LOTURI IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE INDIVIDUALE”, ALBA 

IULIA, STR. ARTARULUI, FN, solicitant STOIA EUGEN, TEODORESCU 

ADRIANA GEORGETA, POPESCU DAN MIHAI, COSMA ANCA NICOLETA, 

COSMA VASILE TIBERIU 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Alexandru Damian: ”Este vorba de un PUZ în Oarda. Este cu revenire. Cred că 

și în această comisie, deoarece s-au propus niște reglementări urbanistice pe un teren 

vecin. În varianta prezentată azi în Consiliul local a fost eliberat un certificat de 

urbanism  nou. A fost integrat vecinul respectiv în acest PUZ. S-au creat aceste 13 

loturi de locuințe individuale. A fost propus un plan de implementare a proiectului. A 

trecut proiectul de comisia de urbanism. În comisia de specialitate vot favorabil.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, 

Marcela Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 26/2022  



    

   20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

pentru Municipiul Alba Iulia Actualizat, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA. 

  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și 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  avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

  Alexandru Damian: ”O să trec foarte pe scurt. Probabil ați urmărit și 

dezbaterea publică de săptămâna trecută. Este planul de mobilitate urbană durabilă cu 

actualizare. O revenire actualizată a acestuia în acest an. Am zis și în ședința de 

dezbatere publică  că este primul pas în actualizarea PUG, fiind un studiu de 

fundamentare  care stă la baza elaborării PUG-ului. Prin planul de mobilitate urbană 

durabilă care este de fapt o strategie de implementare  a anumitor proiecte pe 

următoarea perioadă de finanțare care are o valabilitate de 10 ani. El trebuie actualizat 

odată la cinci ani. Minim odată la cinci ani. Au fost propuse o serie de proiecte pentru 

dezvoltarea mobilității în acest oraș. Mobilitate auto, mobilitate pentru autobuzele 

electrice  și mobilitate pietonală. Sunt propuse o serie de proiecte pentru a ajunge la 

acest deziderat  și pentru a avea în viitor un oraș cât se poate de mobil. Dacă aveți 

întrebări, colegul nostru vă stă la dispoziție. Și el și Andreea Groza.” 

   Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 27/2022   

   

  21. Proiect de hotărâre privind însușirea Dispoziției Primarului municipiului 

Alba Iulia nr.2019/03.12.2021 privind repartizarea a două locuințe din elemente 

modulare tip container la două familii fără adăpost 

  Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu – director executiv Direcția de asistență 

socială care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

  Delia Cristescu: ”La începutul lunii decembrie am repartizat două case modulare  



la două familii fără adăpost. Și ne-am dus inițial pe dispoziția primarului ca și măsură de 

asistență socială, pentru că autoritățile publice locale trebuie să asigure pentru persoanele 

fără adăpost, în caz de urgență. Mai ales că începea frigul. Și mai ales că acea dispoziție 

era temporar până la sfârșitul lunii martie. Și am făcut dispoziția primarului. Această 

dispoziție a ajuns în Prefectură. Cei din Prefectură au contestat pentru că au zis că nu e 

suficientă  doar dispoziția ca măsură  de asistență socială, ci trebuie însușită de consiliul 

local. Pentru că,  consiliul local dispune de bunurile date în administrare, nu primarul.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 28/2022  

  

  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii prin acordul părților a 

contractului de concesiune nr.11.547/1995 încheiat între Consiliul Local al municipiului 

Alba Iulia și Parohia Ortodoxă ”Lumea Nouă” Alba Iulia și aprobarea transmiterii în 

folosință gratuită către Parohia Ortodoxă ”Lumea Nouă” Alba Iulia a unui imobil (teren) 

situat în Alba Iulia, str.Rodnei, nr.1   

  Se dă cuvântul d-lui Dorin Popa – consilier Serviciul parcări publice  care prezintă 

proiectul precum și raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

  Dorin Popa: ”Bună ziua. Prezentul proiect presupune aprobarea rezilierii prin 

acordul părților a contractului de concesiune nr.11.547/1995 încheiat între Consiliul 

Local al municipiului Alba Iulia și Parohia Ortodoxă ”Lumea Nouă” Alba Iulia și 

aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă ”Lumea Nouă” Alba 

Iulia a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia pe strada Rodnei. Conform legii cultelor, 

avem obligativitatea să le dăm gratuit.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 



 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 29/2022  

  

  23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor 

imobile (terenuri) situate în Alba Iulia,str.Aurel Vlaicu 

  Se dă cuvântul d-lui Dorin Popa – consilier Serviciul parcări publice  care prezintă 

proiectul precum și raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

  Dorin Popa: ”Este vorba de trei terenuri, trei parcele de teren  care se vând către 

un proprietar al unui imobil. Imobilul respectiv  are trei căi de acces.„ 

  Nanu Dana elisabeta: ”Doar atât vreau să întreb. Nu ar fi fost mai oportun pentru 

noi concesionarea nu vânzarea, indiferent de solicitarea domnului sau cine a solicitat? 

Irelevant pentru noi.” 

  Dorin Popa: ”Concesionarea pe o anumită perioadă de timp, pe termen mediu și 

scurt, nu este mai favorabil.” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”Să nu discutăm financiar.” 

  Dorin Popa: ”Din păcate sunt doar niște terenuri foarte mici. Suprafețe care 

efectiv din stradă  până la căile de acces. Nu se poate construi nimic pe el. Nu știu dacă 

concesionarea sau ... Sunt niște terenuri care nu au efectiv nici o altă valoare.” 

  Pleșa Gabriel: ”Acest teren face parte din registrul zonelor verzi.  Și scrie aici: 

înstrăinarea sau atribuirea terenurilor cu spații verzi se efectuează  în condițiile prevăzute 

de lege cu păstrarea destinației de spațiu verde.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu am o întrebare. Prefectura avea o problemă cu 

vânzarea aceasta prin negociere directă. Se cerea licitație. S-a modificat optica 

Prefecturii?” 

  Marcel Jeler: ”Nu. Dar rămâne ca și spațiu verde.” 

  Dorin Popa: ”Este singurul petent care poate să solicite acest teren. Este singura 

locuință din zonă. În cazul în care este o singură persoană, se poate face și prin atribuire 

directă.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana, 

Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina,  

Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan și o 

abținere Sandu Cornel Stelian.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 30/2022  
 

  Părăsește sala de ședință domnul consilier Ionuț Horșa. 



 

  24. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba 

Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Poiana Ruscăi 

  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru 

cadastru și agricultură -  care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 

specialitate.   

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”     

  Alexandru Nicola: ”Donație făcută municipiului Alba Iulia a unei parcele 

aferente străzii Poiana Ruscă.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana, 

Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, Holhoș 

Teodor,  Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana 

Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel 

Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 31/2022  
 

  Revine în sala de ședință domnul consilier Ionuț Horșa. 

  

  25. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire 

asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr.16   

  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru 

cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 

specialitate.   

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”     

  Alexandru Nicola: ”O documentație de dezmembrare a unui imobil situat în 

proprietatea  Arhiepiscopiei Ortodoxă Română Alba Iulia. Are nevoie de acordul 

nostru.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 



Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.”   

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 32/2022  
 

  26. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului 

Alba Iulia - domeniul privat asupra imobilului Centrala Termica nr. 1 (teren și 

construcție) situată în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș  - proiectul este retras de pe ordinea 

de zi. 
 

  27. Proiect de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate al municipiului 

Alba Iulia - domeniul public și alipirea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. 

Ion Arion  

  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru 

cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 

specialitate.   

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”     

  Alexandru Nicola: ”Aici avem o documentație de întabulare proprietatea 

municipiului Alba Iulia – domeniul public – a unui imobil în suprafață de 2231 mp.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.”   

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 33/2022      

 

  28. Proiect de hotărâre privind parcelarea  imobilului situat administrativ în Alba 

Iulia, str. București nr.16A,  înscris în CF.nr.116169 – Alba Iulia   

  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru 

cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 

specialitate.   

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”     



  Alexandru Nicola: ”Tot o documentație de dezmembrare urmând ca parcela nr. 

2 să fie concesionată sau dată în folosință gratuită către cei de la Crucea roșie.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.”   

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 34/2022     

  

  29. Proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului situat administrativ în 

Alba Iulia ( Oarda De Sus ) înscris în CF.nr.86775 – Alba Iulia  

  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru 

cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 

specialitate.   

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”     

  Alexandru Nicola: ”Este vorba de un imobil aflat în proprietatea noastră, 

domeniul privat. Iar parcela nr. 1 în suprafață de 49500 căreia dorim să îi schimbăm 

categoria de folosință din pășune în pădure.  Pentru mai multe detalii este colegul 

Mihai Morar.” 

  Mihai Morar: ”Este vorba de o parcelă de pășune pe care trebuie să o 

împădurim.” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”Nu e o problemă că au trecut 30 de zile de la decizia 

Ministerului Mediului   care a fost în 16 decembrie?” 

  Mihai Morar: ”Decizia a fost dată în 16 decembrie dar a ajuns la noi în 24. am 

discutat cu reprezentanții Gărzii Forestiere și au înțeles. E ok. Pe ei îi interesează să 

facem demersurile.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, 

Marcela Vâlcan.”   

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 35/2022       



 

 

  30. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la 

Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 2281/11.01.2022, formulată de către domnul 

Ruscă Cornel și Ruscă Dorin împotriva Hotărârilor nr. 219/2020 și 36/2021, aprobate 

de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia 

  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru 

cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 

specialitate.   

  Alexandru Nicola: ”Este vorba de o plângere prealabilă pe tema hotărârilor din 

2020 și 2021 cu privire la imobilul situat pe Calea Moților, nr. 68C, imobil care a 

trecut în proprietatea statului român în baza decretului de expropriere nr. 213 din 80 

și înscris în CF abia în 90. În 2020 noi l-am trecut în proprietatea municipiului Alba 

Iulia, domeniul privat, urmând ca în 2021 să fie licitație publică și vândut. Nu mai are 

dreptul să îl revendice. A fost expropriat și despăgubit. Adică, proprietarii. Avem și 

raportul de expertiză tehnică atașat la proiect.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu am o întrebare cu privire la susținerile din plângeri. 

Terenul este îngrădit și îl folosesc în prezent dânșii?” 

  Alexandru Nicola: ”Nu știu dacă și în prezent. Dar l-au folosit până acum.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Și ar fi avut dreptul să îl ceară în baza legii, înainte ca 

Primăria să îl treacă în domeniul privat?  A avut dreptul?” 

  Alexandru Nicola: ”Nu. Pentru că au fost expropriați și despăgubiți. Ei aveau o 

singură șansă în 2001 când a apărut legea 10.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia?” 

  Alexandru Nicola: ”Abținere. Nefavorabil.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Ne puteți explica?” 

  Ioan Fulea: ”Noi am întrebat și în ședința de comisie dacă există dovada că 

proprietarul respectiv  a fost despăgubit. Alexandru ne spunea că dacă, mă rog,  nu 

este despăgubit are dreptul să atace în instanță acest lucru. Și am întrebat dacă există 

o dovadă prin care omul a fost sau nu despăgubit.  Și nu avem o dovadă.” 

  Alexandru Nicola: ”Avem o dovadă prin care s-a achitat suma. Avem decretul 

de expropriere, anexa la decretul de expropriere. Și avem și poziția. Anexa din lege. 

Poziția 20 unde zice că Ruscă Gheorghe – tatăl reclamanților a fost despăgubit, 

expropriat pentru o suprafață  de 480 mp.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Chestiunea asta cu privire la existența sau nu a 

despăgubirii nu a fost tranșată de către o instanță de judecată. Până la proba contrarie,  

teoretic ar trebui să ne luăm după prevederile decretului. Adică, nu putem să 

apreciem că s-a prevăzut în decret dacă nu a primit banii. Pe de altă parte, dacă iarăși 

Primăria municipiului Alba Iulia avea dreptul să treacă acel imobil din proprietatea 

statului român în proprietatea privată a UAT-ului, iarăși nu a avut controlul nici unei 

instanțe de judecată.  Ori, eu din ce înțeleg din plângerea prealabilă, asta ar vrea să 

facă dânșii acum. Să vadă dacă trecerea din domeniul  statului român în proprietatea 

privată a municipiului a fost legală. Sincer, nu avem cum să știm  dacă s-a respectat 

procedura.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru respingerea 



plângerii prealabile? Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 11 voturi pentru  Dumitru Nicolae 

Alexandru, Filimon Marius,  Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, 

Medrea Petru Gabriel,  Popescu Emil Antoniu, Sandu Cornel Stelian,  Tudorașcu 

Raul Sebastian, Vartei Sergiu Nicolae, Valcan Marcela și 8 abțineri Barbulețiu 

Narcisa Ioana, Nanu Dana Elisabeta, Medrea Bogdan, Stanciu Alin, Florea Victor 

Paul, Fulea Ioan, Oltean Sabina Larisa, Rotar Corina.” 

 Pleșa Gabriel: ”11 voturi. A trecut.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 36/2022       

 

  31. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a 

municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile situate in zona Oarda, 

str. Victoriei 

  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru 

cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 

specialitate.   

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul 

de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”     

  Alexandru Nicola: ”Este o documentație de întabulare a străzii Victoriei din 

Oarda.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, 

Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, 

Marcela Vâlcan.”   

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 37/2022          

 

  Părăsește ședința doamna consilier Oltean sabina Larisa și domnul consilier 

Holhoș Teodor. 
 

  32. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate 

a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. 

Alexandru Ioan Cuza  

  Se  dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – șef Serviciu public comunitar pentru 

cadastru și agricultură - care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de 

specialitate.   

  Se dă cuvântul domnului Horșa Ionuț – secretar comisie – care prezintă raportul 



de avizare din partea Comisiei Consiliului local  pentru administrarea domeniului public 

şi privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.  

  Horșa Ionuț: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”     

  Alexandru Nicola: ”O documentație de dezmembrare urmând ca parcela nr. 2 

de 62 mp să fie achiziționată. Și aici mai avem un amendament nr. 2/20. 01. 2022. 

Am omis să trec  un articol în plus cu înscrierea în domeniul privat al municipiului.” 

   Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot amendamentul. 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,  Horșa 

Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana 

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

Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela Vâlcan.”   

 Raul Sebastian Tudorașcu: „Supun la vot proiectul împreună cu amendamentul? 

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”  

  „Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul  a fost votat cu 17 voturi pentru 

Bărbuleț Narcisa Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, 

Fulea Ioan,  Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru 

Gabriel, Nanu Dana Elisabeta,  Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel 

Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.”   

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 38/2022    

  

   Revine on line doamna consilier Oltean Sabina Larisa și domnul consilier 

Holhoș Teodor.  

 

  33. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Proiectului „Educație și sănătate prin 

înot” pentru anul 2022  

  Domnul consilier Sandu Cornel Stelian prezintă proiectul de hotărâre. 

  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 şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”  

  Sandu Cornel Stelian: ”Știe toată lumea despre ce este vorba.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Discutii la acest proiect? Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă?”  

  „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, Holhoș 

Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, 

Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu 

Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae Vârtei, Marcela 

Vâlcan.”   

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 39/2022   

     

  34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor și numărul 

acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza 

municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022 

  Domnul consilier Sandu Cornel Stelian prezintă proiectul de hotărâre. 

  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: ”Deci, de ce a apărut necesitatea. A apărut ca urmare a 

modificării condițiilor de acordare a burselor, putând fi incluși și elevii de clasa a 

cincea și a noua. De asemenea, s-a mai modificat media minimă de la care  se pot 

acorda burse. 9,50. Noi am făcut un calcul pornind și de la numărul de copii  din oraș. 

Prin propunerea pe care o facem, aproximativ o treime din elevii de clasele  5 – 12 

primesc burse. Ceea ce este destul de mult. Limitele sunt stabilite de lege. Cu 

observația că aici mai pot apărea chestii punctuale. Deci, la bursele de performanță 

noi am dat exact solicitările școlilor. Și la bursele sociale și de studii e posibil să mai 

apară situații punctuale  cum a apărut și înainte un caz la Economic și 2 cazuri la 

HCC. ” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Aici există și un amendament făcut de domnul 

Florea și doamna Bărbuleț înregistrat cu nr. 3/25. 01. 2022.” 

  Paul Victor Florea: ”Este vorba în amendament de trei părți. Prima parte fiind 

creșterea burselor, respectiv bursa de venit de la 200 la 300 lei,  bursa de studiu de la 

150 la 250 lei și bursa de ajutor social de la 200 la 300. Puterea de cumpărare a 

acestor bani a scăzut foarte mult anul trecut fiind și inflația undeva în jur de 8%.  Iar 

mă gândeam că un elev nu poate să economisească  din banii aceștia să își ia  un 

laptop. Asta ar fi prima parte din amendamentul  pe care mă gândesc că dacă pune 

prea mare presiune pe buget, eventual să fie redusă cumva creșterea  sau să o corelăm 

cumva cu numărul real  de elevi care primesc acum burse. Iar a doua parte din 

amendament reprezintă niște condiții de acordare a burselor, respectiv termenul până 

la care se plătesc. Și aici mă refer la 25 a lunii precedente lunii în care ar trebui să 

primești bursa iar cealaltă parte prezintă acordarea unei dobânzi penalizatorii pentru 

întârzierea plății în cazul că există întârziere.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Și cine plătește dobânda?” 

  Florea Victor Paul: ”Primăria. Din ceea ce am citit eu din amendament și din 

ceea ce înțeleg eu până acum, o asemenea dobândă penalizatoare ar fi legală. Dacă nu 

este legală, atunci nu putem să o punem. Și atunci, măcar 25 a lunii, aceea sigur poate 



fi legală.” 

  Pleșa Gabriel Codru: ”Domnule consilier! Nu se pune problema de nici un fel 

de dobândă și nici  o penalitate plătită de Primărie. Dacă noi hotărâm azi, și hotărâm 

azi, banii vor intra categoric la timp. Dar sunt convins că nici nu se poate ca noi să 

plătim dobândă  unei persoane fizice. În al doilea rând. Ați făcut o simulare cât costă 

în plus bugetul local dacă mărim cuantumul?” 

  Florea Victor Paul: ”Chiar vreau să îl întreb pe domnul Sandu dacă știe exact 

numărul de elevi comparativ cu anul precedent. Este vorba de cele de merit.” 

  Marius Filimon: ”Domnule consilier! Schimbarea mediei bursei nu 

influențează cu absolut nimic numărul burselor. Știți foarte bine că în fiecare an 

stabileam  un număr de burse. Cred că erau de pe la 9,80 în sus. Nu cred că există în 

Alba Iulia cu 9,50 vreo bursă. Eu cred că trebuie să renunțăm la chestia asta populistă 

să mărim bursele. Cred că ar trebui să oprim chestiunea asta. În vechea variantă a 

hotărârii erau 1578 de beneficiari. Acum sunt 2013. O creștere de 46%. Creșterea e 

mare. Oricum, cuantumul burselor crește pentru că a fost legiferat prin ordin de 

ministru. Eu cred că cuantumul acestor burse  este în regulă la acest moment. 

Referitor la modalitatea de plată. În acest moment, școlile fac o cerere către Primărie  

cu numărul de burse lunare. Nu cred că putem fi penalizați. Că nu depinde de noi. În 

momentul în care școlile fac cererea, noi plătim banii pe burse. Nu cred că are rost 

acel amendament cu penalități, cu dobânzi.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Am discutat și cu domnul consilier cu privire la 

legalitatea acestor dobânzi.  Din punctul meu de vedere, nu putem prevedea o 

dobândă penalizatoare atâta timp cât nu există un contract între Primărie și fiecare 

beneficiar. Unu la mână. Doi la mână. Nu este legal. Nu este trecută într-un text de 

lege dobânda respectivă. Ori, orice dobândă trebuie fie să fie legală, trecută într-un 

text de lege. Nu e cazul aici. Ori contractuală.  Ca și termen de plată predictibil, 

bănuiesc că nu se întârzie foarte mult. În momentul în care Primăria primește, în cel 

mai scurt timp plătește.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Consiliul local stabilește numărul și cuantumul. 

Criteriile specifice le stabilesc școlile.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Am și eu o singură observație. Noi aici avem un 

proiect să votăm cuantumul burselor, cât dăm la copii! Și tot noi ne propunem  să ne 

punem dobândă penalizatoare?” 

  Ioan Fulea: ”Aș vrea să îl întreb pe Cornel. Aceste burse de studiu, sociale, de 

merit sunt solicitate ca număr de către instituțiile de învățământ?” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Nu. Noi am făcut o estimare ca să știm de la ce pornim. 

Câți ar satisface  condițiile minime stabilite de lege. Adică, 9,50. Ei! Condițiile 

minime stabilite de lege ... noi avem aproximativ 6400 elevi în clasele 5 – 12. 

Satisfac undeva vreo 4000 și ceva  de copii. Școlile au trimis solicitările pe acele 

condiții minime. Noi, la bursele sociale am dat în integralitate, la cele de performanță 

în integralitate. Iar la celelalte am luat un procent  ca să ne încadrăm în suma aceasta 

de cinci milioane. Un procent de aproximativ 40% din ce a solicitat fiecare școală.” 

Ioan Fulea: ”De ce am întrebat? Pentru că dacă ne-am așeza un pic la numărul de 

burse de merit, nu ar fi un element stimulativ pentru copiii din aceste școli. O 

repoziționare de la celelalte instituții nu ar fi un element de stimulare pentru copiii 



din instituțiile respective?” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Ziceți de o re-repartizare  a cifrei între unitățile 

școlare?” 

  Ioan Fulea: ”Da. Am întrebat dacă ar fi benefic pentru un liceu mai slab.” 

  Marius Filimon: ”Scazi performanța.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Ce spune colegul meu are o rațiune. E ok. Dar trebuie o 

discuție pe care să o avem  înainte cu o săptămână și să venim cu o propunere. Nu 

putem schimba pe loc.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Haideți să amânăm atunci.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Copiii trebuie să își depună cererile!” 

  Florea Victor Paul: ”dacă se poate să îmi modific amendamentul. Voi păstra 

creșterea burselor pentru că este necesară pentru copiii din municipiu. Și obligația de 

plată până în 25 a lunii. Bănuiesc că este legală, domnule Vârtei!” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Dacă procedura este de maniera pe care ne-a explicat-o 

domnul Sandu, că prima dată trebuie să aștepte de la unități, atunci nu putem stabili o 

dată.” 

  Florea Victor Paul: ”Atunci, voi susține  doar creșterea sumei bursei.” 

  Narcisa Ioana Bărbuleț: ”Asta am vrut să zic. Că susțin și eu creșterea burselor.  

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Trecem la vot. Supun la vot amendamentul 

domnului Florea Victor Paul și al doamnei Narcisa Ioana Bărbuleț cu creșterea sumei 

burselor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, amendamentul a fost votat cu 6 voturi pentru Florea Victor 

Paul, Medrea Bogdan, Stanciu Alin, Nanu Dana Elisabeta, Bărbuleț Narcisa Ioana, 

Holhoș Teodor, un vot împotrivă Oltean Larisa Sabina și 12 abțineri Dumitru Nicolae 

Alexandru, Filimon Marius, Ioan Fulea, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea 

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

Sebastian Tudorașcu, Sergiu Nicolae Vârtei, Vâlcan Marcela.” 

  Amendamentul a fost respins. 

  Raul Sebastian Tudorașcu:Supun la vot proiectul așa cum a fost prezentat. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru   Bărbuleț Narcisa 

Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru, Filimon Marius, Florea Paul Victor, Fulea Ioan, 

Holhoș Teodor, Horșa Ionuț, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru 

Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Oltean Sabina Larisa, Popescu Emil Antoniu, Rotar 

Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Sergiu Nicolae 

Vârtei, Marcela Vâlcan.”        

   

 S-a adoptat Hotărârea nr. 40/2022 

   

 35.  Diverse. 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Trecem la Diverse. Domnul Damian, vă rog! Diverse 

2.” 

 2. Alexandru Damian: ”Adresă de la Instituția Prefectului înregistrată la Primăria 

Municipiului Alba Iulia sub  nr. 1301/7. 01. 2022 și o plângere prealabilă Cabinet de 

Avocat Stoian Ioana Simona, înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr. 



121742/24. 12. 2021. Avem o plângere prealabilă de la Alba Infrastructură împreună cu 

niște cetățeni. Adresa de la Alba Infrastructură a venit la Primăria Alba Iulia. Aceeași 

adresă  a fost trimisă la Prefectura  Județului Alba împreună cu cetățenii Axente Roman, 

Penciu Dan, Olimpiu Daniel, Bozdog Dumitru Flaviu. Se referă la plângerea prealabilă  

referitoare la regulamentul local privind  investițiile publice și private  în domeniul 

urbanismului și construcțiilor în municipiul Alba Iulia. Hotărârea 450 din noiembrie anul 

trecut, cred. Să vă citesc vreo  2 – 3 rânduri.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Am avut-o.” 

  Alexandru Damian: ”Am făcut un punct de vedere al serviciului urbanism. În 

prima parte s-a referit la presupusa nelegalitate a regulamentului, prin prisma faptului  că 

nu am trecut prin rigorile legii nr. 53. Am răspuns cât am putut de frumos la această 

sesizare, în sensul în care împreună cu juriștii din Primărie am formulat un punct de 

vedere din care rezultă  că proiectul respectiv a fost supus și a trecut prin toate rigorile 

legii nr. 53. Au fost făcute ședințe, au fost făcute dezbateri publice. La plângerea 

prealabilă au fost, de asemenea formulate o serie de puncte de vedere referitoare la 

regulament, la care nu am putut răspunde deoarece sunt puncte de vedere foarte 

subiective. Este doar un preambul. Am prezentat în aceasă ședință, urmând ca în ședința 

viitoare să fac un referat, un raport de specialitate prin care o să răspund  punctual la 

toate observațiile formulate în plângerea prealabilă și o să supun votului 

dumneavoastră.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Așteptăm săptămâna viitoare când veniți cu o 

prezentare. 

  Trecem la diverse 1.” 

 

 1. Marcel Jeler: ”O revenire la adresa domnului Rece Valeriu Marius, înregistrată 

la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 154076/31. 12. 2021.” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”La diverse 1 avem o plângere prealabilă. Ce revenire? 

La ce? Că nu a fost discutată.” 

  Pleșa Gabriel: ”Nu a fost. Așa este. Stimați colegi. Nu a trecut decât o lună de 

atunci și cred că vă aduceți aminte. Există o hârtie pusă la diverse pe  ședința trecută iar 

eu am zis că nu mai are rost să o discutăm pentru că e rezolvată. Îmi fac mea culpa.  

Aveam cuvântul celui care ... cuvântul în acest sens ... în sensul în care până în ultima  zi 

a lunii a fost de acord. Foarte pe scurt. Ca să vă fac un pic de sinteză ca să vă aduceți 

aminte ce a însemnat reorganizare la Poliția locală.  A însemnat ca la 1 ianuarie să se 

reducă  5 posturi șef de birouri. Practic nu mai erau șef de birouri.  Din opt. Au rămas 

doar trei șefi de birouri.  Și au plecat cei 28 dacă nu mă înșel, până la urmă. Nu. Au fost 

30 dar 25 au mai dat concursul și nu au mai luat din pază. Da? Patru din șefii de birou 

cărora li s-a desființat acel post. Mă rog. Era birou pază 1, birou pază 2. Erau birouri care 

nu își aveau rostul și v-am explicat atunci de ce. Patru din cei cinci au ... Am trimis la 

toți notificările. Au adus notificările imediat. Au fost de acord. Au rămas în cadrul 

Poliției locale. Dar nu șef birou. Da? Domnul Rece, deși i-am dat notificarea în același 

timp cu ceilalți, de patru ori a venit la mie după orele de program să îmi spună: da, eu 

vreau să rămân. Dacă mă trasnferați acolo. Dacă ... Eu i-am zis: aduceți-mi notificarea, 

aduceți-mi notificarea! Până în penultima zi a anului sau ceva de genul acesta! I-am zis! 

Domnule, ce faci că trece anul și la 1 ianuarie ... Și abia atunci ... Nici nu vreau să discut  



ce condiție suplimentară de neacceptat pentru mine, evident. Pentru că dânsul vroia să se 

transfere din acest serviciu și cu încă patru oameni. Dânsul făcea reorganizarea. Sigur, 

astea sunt discuții purtate de mine și dânsul.  Și nu e nimic scris. Evident. Că m-a dus cu 

zăhărelul și spun foarte clar acest lucru. Și nu a mai semnat notificarea. În consecință, în 

data de trei când am reluat activitatea i-am desfăcut contractul de muncă. Că nu aveam 

ce să facem. Postul i s-a desființat. Sigur, acum revine și spune că ... Da. Îmi fac mea 

culpa aici. Nu e nici un fel de problemă. Nu schimbă cu nimic datele problemei. S-a 

făcut acea reorganizare. Nu a vrut și nu a acceptat alt post decât cel de șef de birou care 

s-a desființat prin reorganizare. În consecință, i-a încetat contractul de muncă. Are 

posibilitatea să acționeze în instanță. Nici un fel de problemă. Asta e. Ne apărăm. În 

schimb, ați văzut că stimabilul domn încearcă acum pe nu știu, pe canalele astea de 

socializare și la televiziuni și în alte părți să denigreze instituția la care a lucrat atâția ani. 

Bineînțeles, pe mine, pe domnul Popescu, conducerea instituției. Vreau să vă spun 

următorul lucru. Eu nu am avut personal cu nimeni absolut nimic. Și această 

reorganizare s-a făcut conform legii și conform hotărârilor noastre. Nu a contat că e 

Popescu, Ionescu.  S-a făcut conform legii și conform a ceea ce am hotărât împreună. 

Dânsul face niște acuze la modul în care noi am avut ... E un întreg scenariu. Eu pe omul 

ăsta l-am văzut de  vreo trei ori în viața mea, atunci când am povestit. Nu îl cunoșteam. 

Am auzit de el. Și ca viceprimar, nu am avut Poliția locală în subordine. Am aici pe Raul 

Tudorașcu care a avut un timp Poliția locală în subordine. Din nefericire, uitați-vă! E un 

om care din păcate are o condamnare penală cu suspendare. A fost la un pas să îi desfac 

contractul de muncă. Pentru hărțuire. Mă rog. Cu fosta soție. Ceva de genul acesta. Care 

are zeci de procese cu foști șefi sau actuali șefi. Adică, un om care în permanență a creat 

probleme acolo. Vreau să vă spun următorul lucru. Eu cred că Poliția locală  trebuie să 

fie o emblemă a seriozității și a profesionalismului.  Eu nu îmi pot permite ca primar să 

am acolo un director de poliție locală cu probleme de alcool și de disciplină pe care le-a 

avut,  sau un șef de birou cu asemenea manifestări. Dar i-am oferit posibilitatea legală să 

rămână în cadrul serviciului. Așa că, nu am nici un fel de problemă. Sigur, instanța va 

hotărî dacă are sau nu dreptate faptul că domnul Rece a plecat. A tratat la fel de 

șmecherește și această problemă, ca să zic așa. Adică, pur și simplu m-a întins până în 

ultima zi și nu a mai semnat acea notificare. Putea să îmi spună. Nu era nici un fel de 

problemă.  Asta era. Și aplicam legea.  Ei, acum a început să facă presiune  și probabil 

ați citit. Eu nu prea am timp să citesc. Nu am nici un fel de problemă. Am procedat legal, 

am procedat moral, am procedat corect. Dacă e să mă întrebați dacă e o pierdere pentru 

Poliția locală Alba Iulia? Nu este deloc! Un om cu probleme care în permanență a creat 

acolo stări conflictuale. Vreau să vă mai spun un lucru. Vreau să vă mai spun un lucru. 

Înainte de reorganizare, Poliția locală avea undeva la 172 de oameni din care erau 80 și 

ceva la pază. Mai erau cei care mergeau  pe mediu, pe partea de circulație, pe 

supravegherea domeniului public. Și erau la birourile respective undeva la 30 și ceva de 

birocrați, inclusiv acei șefi de birou. Opt șefi de birouri, șef serviciu, director de poliția 

locală. Eu nu cred că nu putem să ne desfășurăm activitatea făcând în primul și în primul 

rând aceasta reorganizare. Eficientizând Poliția locală. Și v-am spus. Acele servicii de 

pază care nu erau necesare, nu le mai avem ca povară financiară. Domnule președinte, 

m-am întins puțin dar trebuia să explic aceste lucruri. Pentru că uite că se spune aici că 

nu am vrut să  discutăm acea ... Eu la acea oră am fost convins că există un cuvânt, 



seriozitate. Nu mai este o problemă. Este vina mea. Mi-o asum.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Bun. Noi ce trebuie să facem aici?” 

  Marcel Jeler: ”Deci, practic vreau să vă spun că în condițiile astea, prin prezenta 

notificare, dânsul  ne și pune în vedere faptul că a introdus acțiune în contencios 

administrativ. Acestea fiind spuse, noi nu avem ce face din momentul acesta. Să mergem 

în instanță.” 

  Ioan Fulea: ”Într-o ședință anterioară am ridicat o problemă vis a vis de acel 

concurs de la Poliția locală. Și vă spuneam  că în trei decembrie s-a făcut un afișaj. 

Primele rezultate la acel examen  cu confirmarea unui număr de polițiști locali. Ulterior, 

după acest afișaj s-a făcut o contestație și s-au modificat. Ultimii doi au ieșit din sistem  

și au intrat alții doi. După contestație. Bun. Însă, văzând acea listă care apare, lista finală 

după contestație. Într-adevăr, cei doi cu 71,5 și 70 de puncte au fost respinși. Și ceilalți 

doi au intrat peste și doi au trecut.  Însă, la admiși ce mă surprinde  este că avem așa: o 

persoană cu 63 puncte, încă una cu 63 și una cu 55. Și sunt ultimele locuri admise.” 

  Popescu Antoniu Emil: ”Sunt studii medii.” 

  Marius Filimon: ”Două categorii.” 

  Ioan Fulea: ”Sunt cei cu studii generale.” 

  Popescu Antoniu Emil: ”Trei cu studii generale. Mă scuzați.” 

  Ioan Fulea: ”Și departajarea cum au făcut-o? Adică, punctajul are vreo relevanță 

în chestiunea asta sau nu?” 

  Pleșa Gabriel: ”Sunteți de acord să vă contacteze șeful comisiei?” 

  Ioan Fulea: ”E ok.” 

  Pleșa Gabriel: ”Dar domnul Rece nu a dat concurs.” 

  Popescu Antoniu Emil: ”Conform regulamentului, au fot 47 de locuri pe studii 

medii și 3 locuri pe studii generale. Verificați tabelul.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Dar problema este așa. Ei au fost declarați admiși. 

Studiile medii sunt peste studii generale. Cei cu  studii medii tot timpul pot merge la 

studii generale. Cei cu studii generale nu pot merge la studii medii. Cam așa este 

problema.” 

  Ioan Fulea: ”Dar cei cu studii generale mai au dreptul să fie angajați în sistem?” 

  Popescu Antoniu Emil: ”Atâta vreme cât au fost angajați înainte. Și înainte nu e 

nici un fel de modificare legislativă care să restricționeze.” 

  Ioan Fulea: ”Greșeala s-a făcut  un pic mai devreme. Și noi am rămas în aceeași 

greșeală.” 

  Popescu Antoniu Emil: ”Probabil. Haideți să ne gândim un pic dacă noi nu am fi 

creat în mod artificial  o stare de discriminare față de aceste persoane  care au studii 

generale. Evident, atâta vreme cât ei au fost în cadrul Poliției locale, își desfășoară 

activitatea ... Evident că noi nu puteam să intervenim și să condiționăm noile studii, 

noile condiții de participare la concurs cu studii medii. Pentru că le-am fi exclus din start 

aceste persoane. Tocmai pentru a nu crea în mod artificial această stare de discriminare, 

am stabilit că trebuie să existe un anumit număr raportat la cei care au doar studii 

generale care să permită acestor persoane să ocupe trei locuri.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Nu am fost aici la discuție dar bănuiesc despre ce este 

vorba că am auzit acum. Dar cred că pentru cei care nu mai satisfac condițiile de studii, 

s-a modificat legislația între timp, li se poate da un termen de conformare de patru ani. 



Așa se dă la noi. De exemplu la creșă. Ei nu sunt angajați și li se dă un termen de patru 

ani să termine specializarea aia de puericultor. Că dacă peste patru ani nu și-au finalizat 

și nu au intrat  în legalitate, cu regret își pierd locul de muncă și vin alții calificați. Cred 

că și aici se poate da o asemenea chestiune.” 

  Popescu Antoniu Emil: ”Ar fi o chestiune de viitor. Însă, exact cum am spus și 

înainte. Nu a intervenit nici o modificare legislativă  din data de 1 noiembrie 2021 până 

la data la care s-a dat concursul sau data la care ei sunt pe post 1 ianuarie 2022.” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”Doar o chestiune vreau să întreb. Așa cum cei 80 au dat 

concurs să rămână 50, de ce cei cinci nu au dat concurs să rămână trei sau câți au fost?” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Haideți să mergem la punctul 3 la diverse că acolo le 

discutăm pe toate. Și ajungem la punctul 3.” 

 

 3. Raul Sebastian Tudorașcu: ”Avem adresa Prefecturii înregistrată la Primăria 

municipiului Alba Iulia sub nr. 6391/19. 01. 2022. Pentru că aici, de data asta trebuie să 

facem ceva. Nu? Pentru că zice așa: văzând că prin adoptarea actului administrativ nu au 

fost respectate prevederile OUG nr. 57/2019, ale legii 53/2003, ale legii nr. 155/2021, ale 

legii nr. 24/2000.  Vă solicităm ca în prima ședință a Consiliului local să prezentați 

consilierilor locali. În condițiile în care actul administrativ a produs efecte juridice, vă 

recomandăm să procedați la remedierea situației semnalate, bla, bla, bla.” 

 Marcel Jeler: ”Adică, să solicităm noi în termen de un an instanței să constate 

nelegalitatea hotărârilor.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Ca să facem ceva sau ? Asta vă întreb!” 

  Marcel Jeler: ”Exact. Lucru pe care din punctul nostru de vedere nu prea avem 

cum să îl facem  pentru că în toată hârtia asta există niște sesizări de formă  care nu fac 

altceva decât să ... Adică, nu ne spune practic că noi ce am făcut, am făcut ilegal aici. 

Toate prevederile pe care ei le contestă au fost respectate.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Văzând că prin adoptarea actului administrativ nu au 

fost respectate prevederile OUG 57, legii 53, legii 55 și ale legii nr. 24. Dumneavoastră 

ați spus că sunt de formă. Eu citesc hârtia Prefecturii! Nu altceva!” 

  Popescu Antoniu Emil: ”În regulă, domnule președinte. Lămurim și acest aspect. 

Are legătură cu punctul 1. În condițiile în care ni se spune că ... și aveți extrasul de pe 

portal în care noi suntem în momentul de față pârâți în contradictoriu cu un reclamant, 

având ca și obiect anularea HCL nr. 357 și HCL nr. 393. Deci, în momentul de față, pe 

rolul Tribunalului Alba este dosar în care se va verifica legalitatea acestor hotărâri.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Prefectura vorbește de HCL nr. 356, HCL nr. 357 și 

HCL nr. 350.” 

  Popescu Antoniu Emil: ”Eu vorbesc de cele două hotărâri în care noi suntem deja 

parte în proces și avem calitatea de pârât.  În ceea ce privește aceste două hotărâri, 

suntem parte în proces și procesul va decurge și vom vedea ce soluție se va da. În ceea 

ce privește celelalte hotărâri ...” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Una am remediat-o. HCL nr. 360. Am remediat-o în 

ședința de luna trecută.” 

  Popescu Antoniu Emil: ”Exact. Așa este. Așa cum rezultă și din adresa Prefecturii, 

în termen de un an de zile avem posibilitatea de a solicita în instanță anularea acestui act 

administrativ.” 



  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Întrebarea mea este: ce trebuie să facem?” 

  Popescu Antoniu Emil: ”Avem timp un an de zile să stabilim dacă raportat la 

hotărârile  care se vor da în acest interval de timp, dacă vom acționa sau nu vom 

acționa.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Era o întrebare ca și la punctul 1.  noi discutăm aici. 

Ce trebuie să facem? Luăm o hotărâre sau am discutat și trecem la punctul următor?” 

  Popescu Antoniu Emil: ”Am discutat și trecem la punctul următor.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Vreau să fac o completare. Nu vreau să folosesc un 

termen ciudat. Dar ar trebui să îl contrazic cumva pe domnul Popescu, în sensul că avem 

un termen de prescripție de un an. Doar că dacă se constată că ceea ce spune Prefectura 

aici este legal și temeinic, nu ar trebui să așteptăm un an. Deci, vă dați seama că toate 

efectele pe care le-a produs HCL nr. 356... Că doar despre asta discutăm. Dar dacă ceea 

ce spune Prefectura aici cu privire la HCL nr. 356 este corect, temeinic și legal, părerea 

mea este că ar trebui cât de repede să adoptăm o poziție. Fie venim cu un proiect prin 

care inițiatorul să solicite ... dacă în urma opiniei juridice din primărie se consideră că 

are dreptate Prefectura, eu consider că ar trebui cât de repede să facem demersuri. Pentru 

că dacă stăm un an de zile și doar ulterior constatăm că ar fi trebuit să ne mișcăm mai 

repede, s-ar putea consecințele să fie mult mai grave. Eu nu zic că ar trebui să facem sau 

nu chestia asta. Primăria sau aparatul de specialitate să ia o poziție cât mai rapidă pentru 

ca acele consecințe să nu fie atât de grave. Atât.” 

  Popescu Antoniu Emil: ”Am înțeles. Discuția are în principal conotație juridică. În 

același timp trebuie să avem în vedere și aspectul de oportunitate și de a vedea în 

momentul la care putem  să introducem o astfel de acțiune. Sigur, în momentul în care 

poate să fie introdusă o astfel de acțiune, rămâne la latitudinea Primăriei, la fel ca și în 

alte situații care ne-au fost semnalate de cei de la Prefectură, dându – ni – se  acest 

termen de un an de zile  în care putem să acționăm pentru revocarea acestei hotărâri. Nu 

are rost să discutăm și să vă amintesc.  În definitiv, temeiul juridic  invocat de Prefectură 

este o normă supletivă, dând posibilitatea aparatului administrativ să aibă o anumită 

conduită, adică ”poate să solicite în instanță anularea acestei hotărâri”.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: O singură mențiune aici. Din câte îmi aduc aminte. Poate 

nu mă înșel. Codul administrativ prevede că Instituția Prefectului poate în șase luni să 

atace hotărârea. Deci, dânșii dacă își întemeiază sau chiar  cred în ceea ce au scris în 

această adresă, ar trebui ca în șase luni să atace în contencios.” 

  Popescu Antoniu Emil: ”Noi avem posibilitatea la fel ca într-un an de zile să 

atacăm în contencios.” 

  Sergiu Nicolae Vârtei: ”Cumva dacă ar fi să așteptăm, să așteptăm șase luni?” 

 Pleșa Gabriel: ”Chiar azi s-a întâlnit consilierul meu pe probleme juridice la 

Prefectură. Se discută și acest subiect cu cei de acolo. Deci, o să vedem.”  
 

  4. Raul Sebastian Tudorașcu: ”Avem raportul de activitate al domnului consilier 

Sergiu Nicolae Vârtei înregistrat la Primăria Alba Iulia sub nr. 2676/11. 02. 2022 precum 

și raportul de activitate al doamnei consilier Gavrilă Paven Ionela, înregistrat la Primăria 

Alba Iulia sub nr.  8545/269. 01. 2022.” 

 

  5. Raul Sebastian Tudorașcu: ”Avem raportul privind activitatea asistenților 



personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2021, înregistrat la Primăria Alba Iulia 

sub nr. 781/05. 01. 2022. L-am citit și pe acesta. ” 

 

  6. Raul Sebastian Tudorașcu: ”Avem și erata înregistrată sub nr. 6996/20. 01. 

2022 de care am vorbit la începutul ședinței.” 

  Marcel Jeler: ”La care ne asumăm corecturile.” 

  Nanu Dana Elisabeta: ”Corectată.” 

  Raul Sebastian Tudorașcu: ”Și aici, tot trebuie prin hârtia Prefecturii, dacă nu mă 

înșel sau nu știu de unde, se punea problema de amendamentele care nu au fost prinse ca 

atare.  Să veți grijă să fie și ele prinse.” 

 

  7. Domnul consilier Florea Victor Paul ridică problema cu privire la operatarul 

Rer Vest care nu colectează selectiv gunoiul menajer pe străzile din municipiul Alba 

Iulia. 
 

  Raul Sebastian Tudorașcu: „Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu sunt, declar 

şedinţa închisă.” 

 

 

    Alba Iulia,  27 ianuarie 2022 
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