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PROCES VERBAL

Încheiat  azi 27  iulie  2022 în  cadrul  şedinţei ordinară  publică a  Consiliului
Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  676/2022 a  Primarului
municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de  21 iulie 2022.
 Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice. 

Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 19 consilieri.  Lipsește
domnul  consilier  Florea  Victor  Paul  și  doamna  consilier  Oltean  Larisa  Sabina.
Doamna consilier Oltean Larisa Sabina a anunțat că nu va participa la ședința de
consiliu.  Doamna consilier Câmpeanu Vlad Ioana și domnul consilier Ioan Fulea
participă la ședința de consiliu în regim de videoconferință. Așadar, ședința noastră
este legal constituită.
 Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului local din data de
29 iunie  2022. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vârtei
Sergiu Nicolae, Vâlcan Marcela.”
  Marcel Jeler: ”Dau  cuvântul doamnei președinte.”

Gavrilă Paven Ionela: ”Buna ziua. Avem azi o ordine de zi.  Pentru început vă
propun ca modalitate de vot a sedintei de azi, votul deschis prin ridicare de mână
pentru cei prezenți și votul prin apel nominal pentru colegii din on line. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind  supusă  la  vot,  această  propunere  a  fost  votată cu 19  voturi  pentru
Bărbuleț Narcisa Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon
Marius, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean
Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana  Elisabeta,
Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu
Raul Sebastian, Vârtei Sergiu Nicolae, Vâlcan Marcela.”

Gavrilă  Paven Ionela:  ”Domnilor  consilieri,  doresc să precizez faptul  că,  la
lucrările şedinţei noastre participă: domnul Primar Pleșa Gabriel, d-na Teofila Țâr –
director executiv Direcția cheltuieli,  d-na Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și
lucrări  publice,  d-na  Delia  Cristescu –  director  Direcția  de asistență  Socială,  dl.
Vasile  Daniel  –  consilier  juridic  Birou elaborare  contracte,  dl.  Călin Sunzuiană –
consilier  Compartiment  transport,  liberă  inițiativă,   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 3 proiecte:
  36. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv
Universitatea din Alba Iulia în vederea susținerii  activității  competiționale  în anul
2022. 
 37. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv
Universitatea din Alba Iulia în vederea susținerii  activității  competiționale  în anul
2022. 
 38.  Proiect  de  hotărâre privind   aprobarea  acordării  unui  sprijin  financiar
Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia

 De pe ordinea de zi a fost retras proiectul nr. 30  privind  înscrierea dreptului
de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (teren)
situat în Alba Iulia str. Carpenului
 Supun  aprobării  dumneavoastră  proiectul  ordinii  de  zi  cu  modificarea  și
completările aduse. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu   19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vârtei
Sergiu Nicolae, Vâlcan Marcela.”
 Marcel Jeler: ”Dacă vă găsiți în una din situațiile în care nu puteți lua parte la
deliberare și la adoptarea hotărârilor, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude
până la gradul al patrulea inclusiv, aveți un interes patrimonial în problema supusă
dezbaterilor consiliului local, vă rog să le precizați acum.”
 Gavrilă Paven Ionela: ”La proiectul de hotărâre nr. 36   privind alocarea unor
sume  de  bani  Clubului  Sportiv  Universitatea  din  Alba  Iulia  în  vederea  susținerii
activității  competiționale  în  anul  2022  precum și  la proiectul  de  hotărâre nr.  37
privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în
vederea susținerii activității competiționale în anul 2022 nu voi participa la dezbatere
și la vot.” 
 Pleșa Gabriel: ”Și acum vă prezint următoarea

         ORDINE DE ZI:

 1.  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli al municipiului Alba Iulia pentru anul 2022 
 2.  Proiect  de  hotărâre  privind  execuţia  bugetului  general  de  venituri  şi
cheltuieli pe trimestrul II anul 2022 al Municipiului Alba Iulia 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a



unor imobile (locuințe) situate în Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 20, bloc G2, situate
pe amplasamentul obiectivului de investiții:„Desființare construcție existentă (Bloc
G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice faza
DALI   și  a  indicatorilor  tehnico-economici,   pentru   obiectivul:  “RENOVAREA
ENERGETICĂ   MODERATĂ  A  CLADIRILOR  REZIDENȚIALE
MULTIFAMILIALE -  BLOC  11A      DIN   MUNICIPIUL  ALBA IULIA ” 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice faza
DALI   și  a  indicatorilor  tehnico-economici,   pentru   obiectivul:  “RENOVAREA
ENERGETICĂ   MODERATĂ  A  CLADIRILOR  REZIDENȚIALE
MULTIFAMILIALE -  BLOC  11 B     DIN   MUNICIPIUL  ALBA IULIA ”  
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice faza
DALI   și  a  indicatorilor  tehnico-economici,   pentru   obiectivul:  “RENOVAREA
ENERGETICĂ   MODERATĂ  A  CLADIRILOR  REZIDENȚIALE
MULTIFAMILIALE -  BLOC  13A      DIN   MUNICIPIUL  ALBA IULIA ” 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între
UAT Județul  Alba prin  Consiliul  Județean Alba,  UAT Municipiul  Alba Iulia  prin
Consiliul local al Municipiului Alba Iulia și UAT comuna Ighiu prin Consiliul local al
comunei Ighiu în vederea implementării proiectului „Drum de legătură în partea de
nord a municipiului Alba Iulia”, faza Studiu de fezabilitate  
 8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea devizului  general  și  a  indicatorilor
tehnico-economici  actualizați  pentru  realizarea  obiectivului  de  investiții:
„CONSTRUIRE  GRADINITA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  NR.16  PRIN
SCHIMB DE DESTINATIE SI EXTINDERE CLADIRE CANTINA DIN INCINTA
COLEGIULUI  TEHNIC  ALEXANDRU  DOMSA,  MUNICIPIUL ALBA IULIA"
aprobați prin Hotărârea nr.239/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia
 9.  Proiect  de  hotărâre  privind ajustarea  tarifelor  prevăzute  în  Contractul  de
delegare a  gestiunii  prin  concesiune  a  serviciului  public  de salubritate  stradală  și
deszepezire în Municipiul Alba Iulia nr. 95547/2018
 10.  Proiect  de  hotărâre  privind   premierea  sportivilor  și  antrenorilor  de  la
Asociația Clubul Sportiv „Life is Dance", care au obținut performanțe desosebite la
acțiun sportive internaționale și naționale oficiale
 11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Listei  IV  pentru  repartizarea
locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022 
 12.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru
implementarea bugetării participative – ediția 2022
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru
serviciul de transport persoane în regim de taxi în Municipiului Alba Iulia
 14.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
„CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ” - intravilan Municipiul Alba Iulia,
Strada  Viilor,  Nr.13,  Jud.  Alba,  C.F.  nr.  80188  Alba  Iulia,  elaborat  la  inițiativa
MUNTEAN VIOREL GABRIEL, MUNTEAN IOANA 
 15.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
„CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE (P+4E)  -  MODIFICARE TEMĂ DE
PROIECTARE  PE  PARCURSUL  EXECUȚIEI  LUCRĂRILOR”  -  intravilan



Municipiul Alba Iulia, Strada Rogozului, Nr.1, Jud. Alba, C.F. nr. 115811 Alba Iulia,
elaborat  la  inițiativa  SENIDO  SRL  ,  SENIDO  PLUS  SRL  reprezentate  prin
PREJBAN EMIL DORIN 
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al municipiului Alba Iulia
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
concesiune nr.10.184/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC REFLEX SRL
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
închiriere nr.12.859/2002 încheiat  între municipiul  Alba Iulia și  SC LIBRĂRIILE
HUMANITAS SA 
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
închiriere nr.126.399/2017 încheiat între municipiul Alba Iulia și dl.Stoica Lajos 
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 46-48,
bl. ANL, ap. 27 
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 46-48,
bl. ANL, etaj 3, ap. 28  
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Vînătorilor, nr. 38,
bl. D1C, etaj 3, ap. 15  
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. 5,
bl. A, et. M, ap. 21   
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Vînătorilor, nr. 38,
bl. D1C, et. 4, ap. 17  
 25.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea vânzării  unei  locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Bucovinei, (fosta Piața
Consiliul Europei), nr. 1, bl. 32D, ap. 3   
 26.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea vânzării  unei  locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr.48, bloc
ANL, ap. 22
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr. 37, bl.
235, sc.B, et.1, ap. 5
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Bucovinei, nr. 1
(fostă Piața Consiliul Europei, nr, 2A), bloc 32D, ap. 2
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48, ap.
42 
 30.  Proiect  de  hotărâre  privind   înscrierea  dreptului  de  proprietate  a
Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia str. Carpenului – proiectul este retras de pe ordinea de zi.



 31. Proiect de hotărâre privind  documentația tehnică de dezmembrare a unui
imobil (teren) situate în Alba Iulia, Aleea Sf. Capistrano
 32.  Proiect  de  hotărâre  privind  înscrierea  dreptului  de  proprietate  a
Municipiului Alba Iulia – domeniul public  asupra unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia str. Gheorghe Șincai și dezmembrare imobil    
 33.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  propunerea  de  atribuire  prin  Ordin  al
Prefectului-  județul Alba a cotei de 21/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.78679
– C1-U13 Alba Iulia cu nr.topo.863/1/XIII situat în Alba Iulia, Pța.Iuliu Maniu (fosta
Piata 1Mai) nr.9, Bl.16B ,Ap.53, Jud. Alba în favoarea numitilot Kulcsar Francisc si
Kulcsar Virginia
 34.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  propunerea  de  atribuire  prin  Ordin  al
Prefectului-  județul Alba a cotei de 17/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77373
– C1-U6 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/XII situat în Alba Iulia, Pța.Iuliu Maniu (fosta
Piata 1Mai) nr.9, Bl.16B ,Ap.32, Jud. Alba în favoarea numitei Tăbârcea Ioana Silvia 
 35. Diverse :
 1. Raport privind activitatea asistenților  personali  angajați  ai  persoanelor cu
handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2022
 2. Adresa nr.  81896/13.07.2022 din partea Sindicatului Liber ”Solidaritatea”
din Primăria municipiului Alba Iulia  
 36. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv
Universitatea din Alba Iulia în vederea susținerii  activității  competiționale în anul
2022. 
 37. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv
Universitatea din Alba Iulia în vederea susținerii  activității  competiționale în anul
2022. 
 38.  Proiect  de  hotărâre privind   aprobarea  acordării  unui  sprijin  financiar
Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia

           
 Gavrila Paven Ionela: „Incepem cu primul proiect.”  
 1.  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli al municipiului Alba Iulia pentru anul 2022 

Se dă cuvântul doamnei Teofila Țâr – director executiv Direcția cheltuieli - care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta  - secretar comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Teofila Țâr: ”Buna ziua. V-am prezentat rectificarea de buget  asa cum in urma
executiei  la  31 iunie  2022 s-a  realizat.  V-am prezentat  materialele  cat  mai  explicit
posibil.  Daca aveti intrebari pe marginea materialelor, va stau la dispozitie. Doar o
singura modificare a mai avut loc intre timp. De la reparatii scoli, deci intre centrele
bugetare din invatamant s-a produs o modificare in sensul ca  de la unele scoli unde s-a
realizat economie la reparatii curente, s-au dus la alte scoli mai mici, e adevarat. 8000 de
lei de la Dorin Pavel pentru o recompartimentare a unor Sali. Daca aveti intrebari pe



marginea materialelor prezentate?”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Acum, nu stiu daca doamna Tar ne poate raspunde. M-am
uitat  un  pic  pe  lista  de  investitii  si  o  singura  cheltuiala  mi  se  pare,  nu  neaparat
nejustificata, dar nu stiu ce inseamna. Componenta hardware si software.  Am vorbit si
cu doamna Canta. Nu era proiectul dansei.”
 Claudia Canta: „Este vorba de niste programe si softuri pe care le fundamenteaza
serviciul  de informatica din Primaria Alba Iulia.  Ei  au centralizat  nevoia la nivelul
cladirilor publice ale noastre.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Pentru toata Primaria?”
 Claudia Canta: „Da, da. Nu numai pentru serviciul informatica.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Asa. Ca suma mi se pare cam  mult. De aceea mi-am
permis sa intreb. Tine si de partea de digitalizare?”
 Claudia Canta: „Da.”

Gavrilă Paven Ionela: „Discutii la acest proiect dacă mai aveți? Nu sunt. Cine este
pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 19 voturi pentru  Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul
Sebastian, Vârtei Sergiu Nicolae, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr.  321/2022

 2.  Proiect  de  hotărâre  privind  execuţia  bugetului  general  de  venituri  şi
cheltuieli pe trimestrul II anul 2022 al Municipiului Alba Iulia 
 Se dă cuvântul doamnei Teofila Țâr – director executiv Direcția cheltuieli - care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta  - secretar comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  
 Teofila  Țâr:  ”V-am  prezentat  pe  larg  in  raportul  de  specialitate.  Daca  aveti
intrebari?”
 Sergiu Nicolae Vartei:  „Am discutat  si  cu colegii.  Am discutat  si  cu domnul
primar. Ceea ce ne intereseaza pe noi raportat la executia bugetara sau cursul care ne
intereseaza, si in comisia de buget s-a discutat acest aspect, este faptul ca pentru sase
persoane de la Directia Programe, am inteles ca desi  exista fisa de pontaj cu orele
prestate, statele de plata sunt pe valoarea zero. In sensul ca nu s-au platit drepturile
salariale. Si acum, e o chestiune care nu stiu daca implica neaparat Consiliul local. Noi
votam executia bugetara in totalitate. Dar intrebarea mea este: care ar fi prejudiciul,
posibilul prejudiciu pe care l-ar putea avea bugetul local  in viitor cu privire la aspectul
respectiv? Adica, acum nu se platesc salariile respective. Unu la mana. Daca veniturile
respective sunt o cheltuiala bugetara? Acesta este primul aspect pe care as vrea sa il



transam. In sensul ca acolo, finantatorul, stiu eu, plateste  salariile respective, doar ca le
plateste prin intermediul Primariei. Daca este cheltuiala bugetara acum? Daca mergem
pe  varianta  ca  ar  fi  cheltuiala  bugetara,  ce  se  intampla  daca  acum nu  se  executa
cheltuiala aceasta bugetara? Iar ulterior, ca am inteles ca exista ceva litigii in instanta,
anumite hotarari trebuie puse in executare, ce ar insemna pentru buget?”
 Teofila Tar: „Va raspund. In primul rand, nu are legatura cu executia. Are legatura
cu executia  in  momentul  in  care  acea  cheltuiala   este  prinsa  in  executie.  Executia
cuprinde doar ceea ce s-a realizat  ca si cheltuiala efectiva. Ceea ce s-a cheltuit. Aceasta
este executia bugetara.  Cheltuiala efectiva. Faptul ca ma intrebati  dumneavoastra ca
afecteaza bugetul local ... ca asta ma intrebati dumneavoastra. Nu?”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Daca ar putea sa o afecteze ulterior?”
 Teofila Tar: „Acele salarii nu s-au platit. Acum, eu vorbesc din punct de vedere
economic. La mine vine un pontaj. La mine! La directia pe care o conduc vine un pontaj.
Da? Daca sunt pontate si este aprobat acel pontaj, il platesc. Daca nu, eu nu pot sa
platesc ceva ce nu este aprobat.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Corect!”
 Teofila Tar: „Si de ce nu este aprobat ...  mergem cu alte explicatii. Anul trecut am
avut un control de la Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a stabilit in decizii o masura,
pe care conform  legii Curtii de Conturi, legea 94, ordonatorul principal de credite este
obligat  sa  o  duca  la  indeplinire.  Si  dumneavoastra  cred  ca  cunoasteti  ce  inseamna
ducerea la indeplinire  a unei decizii a Curtii de Conturi. Adica, a masurilor stabilite  prin
decizia Curtii de Conturi. Bun. Primaria a formulat  obiectiuni. Adica, a fost alaturi  de
personalul din Primaria, a formulat obiectiuni pentru Curtea de Conturi. Obiective care
au fost respinse. Mai departe, s-au facut contestatii care au fost rezolvate la Bucuresti,
respinsa prin incheierea  nr. ... nu o am la mine ca sa va spun exact. Deci, a fost respinsa.
S-a cerut suspendarea masurii in instanta. A fost respinsa. Deci, Primaria nu mai are nici
o cale, in sensul ca nu are nici o scuza sa mai continue acordarea acelor salarii  pentru
ca, dupa cum stiti, pentru ca prejudiciul stabilit de Curtea de Conturi trebuie recuperat.
Curtea  de  Conturi  ce  masuri  a  lasat   in  masura  respectiva?  A spus  extinderea
verificarilor pe ultimii trei ani si asupra tuturor persoanelor  a carui salariu depaseste
salariul unui viceprimar. S-a efectuat si aceasta verificare. Dansii au luat un esantion de
patru persoane. Patru persoane. S-a constatat depasirea. Si ei au lasat aceasta extinedere.
S-a inregistrat in contabilitate obligatia de plata. Ca asa cerea Curtea de Conturi. Si
acum stam sa vedem ce vadecide instanta.”
 Sergiu  Nicolae  Vartei:  „Corect.  Doamna  Teofila!  Intrebarea  mea.  Pe  noi  ne
intereseaza din punct de vedere al Consiliului local. Restul executiei, dumneavoastra va
faceti treaba. Din punct de vedere al cheltuielii cu salariile respective, este o cheltuiala
bugetara sau nu?”
 Teofila Tar: „Normal. Este o cheltuiala bugetara. Cum sa nu!”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Dar sumele acelea intra in bugetul local sau sunt direct
sume  de la finantator?”
 Teofila  Tar:  „Toate  bugetele,  indiferent  ca  sunt  proiecte  cu  finantare
nerambursabila, indiferent ce sume, toate se deruleaza prin bugetul local. Acesta este
bugetul consolidat al statului. Da? Pe urma din bugetul local, fonduri nerambursabile.”
 Sergiu  Nicolae  Vartei:  „Ok.  Deci,  sumele  se  fac  venit  la  bugetul  local  si  se



cheltuie prin bugetul local. Asta vroiam sa va intreb.”
 Teofila Tar: „Exact.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Teoretic, ele trebuie sa fie cuprinse in executia  bugetara.
Teoretic.”
 Teofila Tar: „Trebuie cheltuite. Cele care se cheltuiesc. Daca nu, nu sunt cuprinse
in executie.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Si care ar fi modalitatea in care, daca se stabileste  la un
moment dat ca executia bugetara ar fi fost ilegala, in sensul ca nu s-ar fi respectat un
articol?”
 Popescu Antoniu Emil: „Pai, executia nu are cum sa fie ilegala!”
 Teofila Tar: „Nu are cum sa fie ilegala.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Daca se constata  ca ar fi trebuit sa achiti o cheltuiala pe
care  nu ai  achitat-o,  este  ilegal?  Exista  remediul  acesta  ca daca  s-a  constatat  ca  o
cheltuiala bugetara nu s-a realizat, desi ar fi trebuit sa se realizezeze, sa se poata face
ulterior printr-o eventuala  rectificare?”
 Teofila Tar: „Nu poate cuprinde o cheltuiala neefectuata.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Ok. Am inteles.”
 Gavrila Paven Ionela: „Alte intrebari?”
 Nanu Dana Elisabeta:  „Oare,  domnule consilier!  La cheltuielile cu deplasarea
suntem in regula cu executia?”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Adica, la ce va referiti?”
 Nanu Dana Elisabeta: „Adica, vreau sa ma refer la faptul ca daca ar trebui  sa
avem dubii, ar trebui sa avem la toate. Deci, la executie noi mergem pe increderea
personalului din Directia cheltuieli ca il face conform legii.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Sa ne intelegem! Intrebarea mea nu sugera ca ar fi ilegala.
Ca am inteles ca sunt litigii. Va stabili instanta. Nu vrem sa ne substituim instantei.
Intrebarea mea era care este raspunderea Consiliului local cu privire  la sumele care au
fost achitate in mod nelegal, vom vedea, sau la sumele care ar trebui sa fie achitate si nu
au fost. Atat. In rest, nu am inteles punctul de vedere.”
 Teofila Tar: „Vis a vis de aceasta, va rog sa imi permiteti domnule consilier, ca
astazi v-am pus pe masa  niste documente. Sunt deciziile Curtii de Conturi in urma
raportului de control asupra modului de ducere la indeplinire  a deciziilor pe anul 2021.
Decizii care vin din anii anteriori. Unele. Sunt toate puse pe masa dumneavoastra. Daca
doriti  explicatii? Sunt trei decizii.  Nr. 40, nr.  41 si  nr.  42. Daca doriti  explicatii  pe
marginea lor, la fiecare dintre ele va dau explicatii. Le aveti acolo. Aveti tot raportul.
Daca  doriti,  eu  va  explic  cu  mare  drag  fiecare  decizie  in  parte.  Cum  doriti
dumneavoastra.
 Si va mai precizez faptul  ca auditul,  decizia privind  auditul de la Curtea de
Conturi, auditul extern de la Curtea de Conturi aferent anului 2021, inca nu am primit
decizia. Am inteles ca este facuta dar nu a ajuns inca la noi. In 10 zile ar trebui sa o
introduc in Consiliu local, sa va informez asupra acestei decizii. Insa, nu am primit-o.”
 Gavrila Paven Ionela: „In comisia de buget am discutat foarte mult pe marginea
acestui aspect. Intrebarea lansata de mine a fost de ce, in contextul existentei acestei
decizii,  de ce nu au fost  platite  pana la nivelul  plafonului  considerat  legal  salariile
respective? Iar pe de alta parte trebuie sa ne gandim si la faptul ca aceste cheltuieli, daca



nu sunt efectuate, ele nu pot fi cerute la rambursare in cadrul contractelor de finantare
care exista, putand fi afectat si bugetul proiectului respectiv. Si mai mult, in conditiile in
care  se  constata  ca  acele  salarii  vor  trebui  platite,  ulterior  cand  se  vor  finaliza
demersurile legale, acestea vor trebui sa fie suportate din bugetul  local.  Avizul din
comisie este favorabil, cu doua voturi pentru si o abtinere. Daca nu mai sunt discutii, va
propun sa trecem la vot.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 15 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Filimon Marius, Fulea Ioan,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul
Sebastian,  Vâlcan  Marcela  și  4  abțineri  Câmpeanu  Vlad  Ioana,  Dumitru  Nicolae
Alexandru, Gavrilă Paven Ionela, Vârtei Sergiu Nicolae.  

 S-a adoptat Hotărârea nr.  322/2022

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a
unor imobile (locuințe) situate în Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 20, bloc G2, situate
pe amplasamentul obiectivului de investiții:„Desființare construcție existentă (Bloc
G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”
  Domnul primar Plesa Gabriel prezinta proiectul de hotarare.
  Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta  - secretar comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem  obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Plesa Gabriel: „O sa prezint eu aici. Deci, dupa patru ani, chiar mai bine, speram
sa si rezolvam problema acestui bloc. Stim foarte bine ca acel bloc, fond locativ de stat a
avut 105 locuinte. Garsoniere. Mai putin decat o garsoniera. 11 mp. Dintre acestea, 37
daca nu ma insel, au fost cumparate in 2005, 2006, 2008. Restul au ramas cu chirie. S-a
facut acea evacuare. Au ramas 37 de proprietati. Am rascumparat in acesti ani 2018,
2019, 2020, 11 proprietati. Iar la ora asta mai sunt 26 de proprietati.  Din cei 26 de
proprietari locuiesc efectiv acolo vreo sase. Opt au fost. Dupa ultima descindere acolo a
colegilor de la DAS, mai sunt sase persoane. Ce inseamna acest lucru? Ceilalti, ori  au
alte proprietati, ori nu sunt in tara.  Din nefericire, foarte multe din aceste proprietati
ramase  sunt  ipotecate  la  banci.   Cazuri  sociale  sunt  sase.   Persoanele  care  de fapt
locuiesc acolo. Impreuna cu colegii de la asistenta sociala pregatim pachete sociale,
containere. Locuinte din fondul locativ de stat este una la dispozitie. Ajutor de chirie,
etc.
  Din punct de vedere al cladirii in sine este clar. Expertiza ne arata ca nu mai este
sigura. Nu mai este legata la utilitati sau cel putin  in mare parte. Proiectul de mobilitate,
lotul 2 cuprinde  si bulevardul Revolutiei. Din nefericire,  unul din lucrurile pe care nu ni
le-am fi dorit, pe acest proiect de mobilitate, inafara de partile pozitive, de pe bulevardul
Revolutiei vor disparea undeva la 100 locuri de parcare. Adica, nu se va mai parca pe
bulevardul Revolutiei. Spitalul Judetean este in proximitate. Este cea mai grea zona de
gestionat din punct de vedere al parcarilor publice. Inca din 2019, Consiliul local  de



atunci a votat un PUZ pentru o parcare P + 3 pe care o vom construi in locul acestui
bloc. Mai mult, anul trecut, la sesizarea  unor persoane de acolo, un ONG daca nu ma
insel, Centrul de Resurse Juridice din Bucuresti, a venit avocatul poporului. I-am dus in
teren.  Am povestit  la  Primarie.  Din  trei  in  trei  luni  am corespondenta  cu  dansii.
Recomandarea lor, clar ca este de a muta aceste persoane din acel bloc si de a demola
aceasta cladire. Ne intreaba din trei in trei luni daca am reusit  sa le  oferim acelor
persoane o alta perspectiva de viata si alte conditii.  Deci, toate aceste lucruri, avand in
vedere toate  aceste  lucruri  si  faptul  ca  26 de proprietati  ...  ma  rog ...  nu am gasit
proprietarii sau nu au vrut sa fie rascumparate, am procedat in felul urmator.  Am facut o
noua evaluare, si vreau sa va spun, poate spre surpriza multora dintre dumneavoastra, ca
noua evaluare pentru expropriere este undeva la 6000 de euro/locuinta pentru 11 mp.
Inca odata repet. Trebuie sa mergem si sa terminam odata cu ceea ce e acolo.  Oferim o
viata mai buna celor sase familii  sau persoane singure care stau acolo.  Acea cladire
nesigura si insalubra  dispare din cea mai aglomerata zona  a municipiului si rezolvam o
problema a comunitatii. Locuri de parcare suplimentare alaturi de parcarea P + 3 din fata
noii policlinici sper sa rezolve cel putin partial problemele din zona. Tocmai de aceea,
cu toata responsabilitatea aduc in fata dumneavoastra acest proiect si insist sa putem
rezolva odata acea problema majora a comunitatii.”
 Sergiu  Nicolae  Vartei:  „As  avea  o  problema  procedurala.  In  articolul  6  al
proiectului se mentioneaza ca se insusesc 26 rapoarte de evaluare, intocmite de doamna
evaluator Rosu Adriana Eusenta. Nu exista in proiectul acesta nici un material  trimis
consilierilor locali. Drept urmare, din punctul meu de vedere, nu putem insusi ceva ce nu
am vazut. Adica, nu are legatura cu temeinicia proiectului, doar ca ne asumam insusirea
unui raport de evaluare care nu a fost trimis.  Din punctul meu de vedere afecteaza
cumva oportunitatea si legalitatea hotararii. Am vazut ca nu s-a mentionat, adica s-a
creat un folder special pe drive cu acte suplimentare pentru proiectul 3. Dar aici apare
doar adresa de care vorbea domnul primar de la avocatul poporului si cateva procese
verbale  incheiate cu anumiti proprietari.  Nu stiu cum putem depasi problema aceasta.”
 Plesa Gabriel: „Cine e de la domeniul public?”
 Vasile Daniel: „Eu. Incerc cat de cat sa va explic. Incerc sa ii asigur substituirea
colegului Mihai Pripon care este in concediu. Din cate stiu, asteptam acele rapoarte.
Doamna Rosu inca nu a finalizat rapoartele.”
 Sergiu  Nicolae  Vartei:  „Atunci  avem  o  problema  si  mai  mare  pentru  ca  in
proiectul 3 este tabelul cu valoarea exproprierii.”
 Vasile Daniel: „Am inteles ca mai trebuie sa aduca niste ...”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Eu nu contest, dar va spun ca noi nu putem  sa aprobam o
valoare care nu a fost stabilita printr-un raport de evaluare. Sau care raport nu a fost
comunicat consilierilor. Din punctul meu de vedere, aceasta este o problema majora.”
 Vasile Daniel: „Din cate am inteles sunt aproape finalizate aceste proiecte, toate
aceste proiecte. In momentul in care le vom avea, cu siguranta le veti primi.”
 Plesa Gabriel: „A intrat proiectul in comisie?”
 Vasile Daniel: „A intrat.”
 Plesa Gabriel: „Si nu a sesizat nimeni ca nu sunt aceste rapoarte?”
 Dumitru  Nicolae  Alexandru:  „As  dori  sa  depun  un  amendament,  doamna
presedinte!  As  dori  sa  amanam acest  proiect  pana  se  clarifica,  ca  nu  are  rost   sa



continuma discutia.”
 Plesa  Gabriel:  „Dumneavoastra  hotarati!  Evident!  Dar  discutia  are  rost  sa
continue pana la nesfarsit. Deci, ce propuneti dumneavoastra?”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Eu nu propun nimic.”
 Plesa Gabriel: „Ramane amendamentul domnului consilier de amanare?”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Din punctul meu de vedere, personal daca e sa votez azi,
nu pot vota insusirea unor rapoarte pe care nu le-am vazut. Acum, eu stiu ca de cele mai
multe ori rapoartele de evaluare se insusesc, pentru ca nu stam  noi sa facem calcule
diferite fata de evaluatorul anevar. Dar trebuie sa existe langa materiale. Este o conditie.
Spun eu de legalitate. Neexistand acolo, nu le putem insusi. Neputandu-le insusi, nu
putem stabili un pret de expropriere si asta afecteaza proiectul.”
 Plesa Gabriel: „Si daca ... sigur exista datele! Chiar nu stiam lucrul acesta!”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Daca este o chestiune de celeritate, putem face o sedinta
extraordinara dupa ce avem materialele.”
 Sandu Cornel Stelian: „Nu le putem citi daca ni le pune pe drive?”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Dar nu sunt intocmite!”
 Plesa Gabriel: „Sunt intocmite!”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Dar nu le aveti nici dumneavoastra in forma finala. De
asta zic. Singura varianta ar fi sa amanam.”
 Gavrila Paven Ionela: „Supun la vot amendamentul domnului consilier Dumitru.
Cine este pentru?”
 Medrea Bogdan: „Mai am eu inca o completare. Stiti ca si in discutiile pe care le-
am avut, vorbim de un numar de 26 persoane, chiar daca ziceti ca doar sase mai locuiesc
acolo. Noi am sustinut in permanenta sa oferim casa pentru casa. Acei oameni nu dispun
la aceasta data  de alta alternativa. Daca noi le dam 31 mii ron, nu au ce sa faca cu ei!
Propunerea noastra era cel putin sa gasim varianta pentru cei care locuiesc acolo. Iar in
proiect sa venim cu o varianta rezolvata si pentru ei.”
 Plesa Gabriel: „Nu exista asa ceva!”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Este expropriere. Asta nu tine de DAS. Doamnele va pot
confirma. Noi nu putem in expropriere sa oferim in contrapondere o casa sau alt imobil.
Trebuie sa oferim o suma de bani, ca asa zice legea.”
 Medrea  Bogdan:  „Macar  sa  le  oferim  o  parte  financiara  incat  sa  isi  poata
achizitiona un minim de confort.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Daca noi oferim mai mult decat este mentionat in raportul
de evaluare, ne asumam o raspundere pentru diferenta aia de suma. Pentru ca daca vine
Curtea de Conturi zice de ce am data mai mult? Eu am inteles ratiunea dumneavoastra
cu privire la rezolvarea problemei. Doar ca aceasta este o chestiune de DAS, nu de
expropriere.”
 Popescu Antoniu Emil: „Eu as avea o propunere. Sunt rapoartele. Au fost depuse.
Sunt si la juridic. Daca credeti ca aveti nevoie de timp suplimentar, cu siguranta o sa mai
facem si pauza. Eu as propune sa lasam la finalul listei pentru aceasta sedinta, iar daca
considerati ca avem nevoie de un timp suplimentar, haideti sa votam la acel moment o
amanare.”
 Gavrila Paven Ionela: „Dar am inceput deja votul pentru amendament.”
 Plesa Gabriel: „Amendamentul se poate respinge sau se poate vota.”



 Popescu Antoniu Emil: „Haideti sa lasam pana la final! Solicitarea este doar de a
lasa la finalul listei acest proiect iar daca aveti nevoie de informatii suplimentare vom
supune acest amendament si vom amana dezbaterea acestui proiect  la o alta sedinta.”
 Sandu Cornel Stelian: „Asta am zis si eu, dar ati zis ca nu exista rapoarte.”
 Plesa Gabriel: „Exista rapoarte! Nu s-au pus dintr-o neglijenta.”
 Gavrila Paven Ionela: „Stimati colegi! Doriti sa votam amendamentul acum sau
sa il amanam pentru finalul sedintei?”
 Nanu Dana Elisabeta: „Amanam proiectul la finalul sedintei!”
 Dumitru Nicolae Alexandru: „Va dati seama ca aceste rapoarte chiar daca le-am
avea pana la finalul sedintei, ar trebui sa amanam sedinta atat de mult  incat sa avem
timp si noi sa ne uitam peste rapoartele alea, ca de-aia le-am solicitat. In consecinta, din
punctul meu de vedere, amanarea acestui proiect este solutia cea mai buna. Si se poate,
asa  cum si  colegul  meu a  spus,  o  sedinta  extraordinara  maine  sau  poimaine,  cand
intr-adevar avem aceste rapoarte  si au trecut si prin comisii, si au ajuns si la noi sa ne
uitam peste ele. Facem o sedinta extraordinara ca nu e nici un fel de problema.”
 Popescu Antoniu Emil: „Daca imi permiteti. Dumneavoastra conduceti sedinta,
dumneavoastra  puneti  pe  ordinea  de  zi,  pe  masa  consilierilor  locali  exact  ceea  ce
considerati dumneavoastra! Dumneavoastra conduceti, dumneavoastra stabiliti!”
 Gavrila Paven Ionela: „Multumesc pentru incredere. Am primit amendamentul. Il
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat   cu 11 voturi pentru amânare Bărbuleț
Narcisa  Ioana,  Câmpeanu  Vlad  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,  Gavrilă  Paven
Ionela, Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Medrea Bogdan, Nanu Dana Elisabeta, Stanciu
Alin, Vâlcan Marcela, Vârtei Sergiu Nicolae, un vot împotrivă Sandu Cornel Stelian și 7
abțineri Filimon Marius, Fulea Ioan, Marean Claudiu, Medrea Petru Gabriel, Popescu
Antoniu Emil, Raul Sebastian Tudorașcu, Rotar Corina.”
 Gavrila Paven Ionela: “Se amana proiectul.”
 Nanu Dana Elisabeta: “Doar o singura intrebare vreau sa spun colegilor. V-as
ruga frumos, mai mult profesionalism. Nu se poate sa spuneti ca nu sunt, cand sunt!
Domnul!”
  Vasile Daniel: “Sunt!”
 Nanu Dana Elisabeta:  “Domnule! Nu o intoarceti!  Ai spus ca nu sunt! Pai,
dumneavoastra nu va stiti serviciul? Nu va suparati!”
 Vasile Daniel: “Daca imi permiteti!”
 Nanu Dana Elisabeta: “Va permitem!”
 Vasile Daniel: “Eu sunt destul de nou in Primarie. Am inteles ca rapoartele
exista. Si am inteles ca au fost ...”
 Gavrila Paven Ionela: “Da. Am inteles. Proiectul se amana.”

 Părăsește ședința doamna consilier Câmpeanu Vlad Ioana.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice faza
DALI   și  a  indicatorilor  tehnico-economici,   pentru   obiectivul:  “RENOVAREA
ENERGETICĂ   MODERATĂ  A  CLADIRILOR  REZIDENȚIALE
MULTIFAMILIALE -  BLOC  11A      DIN   MUNICIPIUL  ALBA IULIA ” 



 Se dă cuvântul doamnei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice -
care prezintă proiectul de hotărâre.
  Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta - secretar comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Claudia Cânța: ”Dupa cum vedeti, autoritatea locala vrea sa continue actiunea de
reabilitare  energetica  a  blocurilor  de  locuinte  profitand   de  programul  de  finantare
nerambursabila. Este vorba de Valul renovarii pe PNRR.  Este vorba de cele trei blocuri
turn. Cele trei blocuri au un regim de inaltime  P + 10 etaje. In cadrul documentatiei
tehnice  se  propune reabilitarea  fatadelor,  realizarea  acoperisurilor  cu invelitoare din
tabla, inchiderea balcoanelor, inlocuirea tamplariei interioare.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Si o statie de reincarcare rapida.”
 Claudia Canta: „Da.”
 Medrea Bogdan: „O intrebare. Spatiile comerciale care sunt la parterul blocurilor
sunt cuprinse in proiect?”
 Claudia Canta: „Nu.”
 Medrea Bogdan: „Si putem sa ii obligam sau putem sa gasim o forma prin care  sa
facem noi si sa recuperam  prin impozite si taxe?”
 Claudia Canta: „Programul se adreseaza doar locuintelor rezidentiale, persoane
fizice. Ghidul nu prevede asa ceva si nu putem sa ne asumam.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Va inteleg ratiunea. Dar daca sunt numai pentru locuinte
rezidentiale, nu avem ce face. Doamna Canta! As avea o propunere. Imi pare rau ca nu
este domnul Badiu aici. Nu avem vreo varianta sa le acordam  facilitate la impozit daca
hotarasc  sa isi faca si ei acum renovarea?”
 Claudia Canta: „Noi am analizat toate variantele. Cei care au avut intelegere si
care au posibilitati financiare au intervenit in paralel cu noi si si-au reabilitat si ei spatiul
din motive estetice. Cei care nu au avut, au lasat spatiul la starea ...”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Poate discutam cu domnul Badiu.”
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Va  propun  sa  ne  intoarcem  la  proiect.  Alte  discutii
punctual pe proiect mai sunt? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 18 voturi  pentru Bărbuleț  Narcisa
Ioana,   Dumitru Nicolae  Alexandru,   Filimon Marius,  Fulea  Ioan,  Gavrilă  Paven
Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina,
Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vârtei Sergiu Nicolae,
Vâlcan Marcela.” 
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MULTIFAMILIALE -  BLOC  11 B     DIN   MUNICIPIUL  ALBA IULIA ”  



 Se dă cuvântul doamnei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice -
care prezintă proiectul de hotărâre.
  Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta - secretar comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Claudia Cânța: ”Acelasi lucru.”
 Gavrilă Paven Ionela: „Discutii dacă aveți la acest proiect? Nu sunt. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 18 voturi  pentru Bărbuleț  Narcisa
Ioana,   Dumitru Nicolae  Alexandru,   Filimon Marius,  Fulea  Ioan,  Gavrilă  Paven
Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina,
Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vârtei Sergiu Nicolae,
Vâlcan Marcela.” 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  324/2022
  
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice faza
DALI   și  a  indicatorilor  tehnico-economici,   pentru   obiectivul:  “RENOVAREA
ENERGETICĂ   MODERATĂ  A  CLADIRILOR  REZIDENȚIALE
MULTIFAMILIALE -  BLOC  13A      DIN   MUNICIPIUL  ALBA IULIA ”  
 Se dă cuvântul doamnei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice -
care prezintă proiectul de hotărâre.
  Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta - secretar comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Claudia Cânța: ”Acelasi tip de proiect.”
 Gavrilă Paven Ionela: „Discutii dacă aveți la acest proiect? Nu sunt. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 18 voturi  pentru Bărbuleț  Narcisa
Ioana,   Dumitru Nicolae  Alexandru,   Filimon Marius,  Fulea  Ioan,  Gavrilă  Paven
Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina,
Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vârtei Sergiu Nicolae,
Vâlcan Marcela.” 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  325/2022  

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între
UAT Județul  Alba  prin  Consiliul  Județean Alba,  UAT Municipiul  Alba Iulia  prin
Consiliul local al Municipiului Alba Iulia și UAT comuna Ighiu prin Consiliul local al



comunei Ighiu în vederea implementării proiectului „Drum de legătură în partea de
nord a municipiului Alba Iulia”, faza Studiu de fezabilitate  
 Se dă cuvântul doamnei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice -
care prezintă proiectul de hotărâre.
 Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudorașcu – președinte comisie  -
care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie  publică  locală,  juridică  şi  disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a
avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”    
 Claudia Cânța: ”Dupa cum stiti, a fost aprobat un PUZ. Urmeaza sa parcurgem
urmatoarea  etapa  de  implementare  a  proiectului,  respectiv  elaborarea  documentatiei
tehnico economice faza studiu de fezabilitate. In acest scop, am propus un acord de
asociere cu cele doua unitati administrativ teritoriale, astfel incat sa asiguram conditiile
de eligibilitate si legalitate pentru intocmirea acestei documentatii tehnice. Dupa cum
vedeti, valoarea estimata pentru realizarea proiectului in aceasta faza este de 1428000 lei
fara TVA. In acordul de asociere ati putut vizualiza care sunt obligatiile celor trei parti.
Studiul  de  fezabilitate  se  va  sustine  financiar  de  catre  Consiliul  Judetean.  Noi  am
asigurat partea financiara pentru PUZ.”
 Gavrilă Paven Ionela: „Discutii dacă aveți la acest proiect? Nu sunt. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat  cu 18 voturi  pentru Bărbuleț  Narcisa
Ioana,   Dumitru  Nicolae  Alexandru,   Filimon Marius,  Fulea  Ioan,  Gavrilă  Paven
Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina,
Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vârtei Sergiu Nicolae,
Vâlcan Marcela.” 

  S-a adoptat Hotărârea nr.  326/2022  
 
 8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea devizului  general  și  a  indicatorilor
tehnico-economici  actualizați  pentru  realizarea  obiectivului  de  investiții:
„CONSTRUIRE  GRADINITA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  NR.16  PRIN
SCHIMB DE DESTINATIE SI EXTINDERE CLADIRE CANTINA DIN INCINTA
COLEGIULUI  TEHNIC  ALEXANDRU  DOMSA,  MUNICIPIUL ALBA IULIA"
aprobați prin Hotărârea nr.239/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia 
 Se dă cuvântul doamnei Claudia Cânța – șef Serviciu investiții și lucrări publice -
care prezintă proiectul de hotărâre.
  Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta - secretar comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Claudia Cânța: ”Acest proiect a fost prins pe ordinea de zi a sedintei ordinare de



luna trecuta. Propunerea de amanare. Sa vedem ce decide Consiliul local.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Am fost ieri la doamna Canta si am discutat cu colega
dansei  care a facut proiectul acesta. Ca si suma,  e clar ca tine de faptul ca depaseste cu
mult bugetul  de investitii sau posibilitatea bughetului de investitii. Din calculele noastre
iasa undeva la 1800 euro pe mp strict constructia. Mai sunt dotari si amenajari de curte.
Acum, nu stiu daca e mult sau e putin. Asa, la prima vedere pare mult. Si am discutat si
eu cu cineva din domeniu care a construit in tara genul acesta de obiectiv. Am inteles ca
nu ar fi asa de departe de adevar, ca sa zic asa. Doar ca la pretul acesta trebuie sa fie niste
finisaje premium. Adica, nu se face rabat de la absolut nimic. Pentru ca, pentru unitatile
de  invatamant  exista  niste  cerinte  specifice  fata  de  ceea  ce  inseamna  constructie
obisnuita. Si atunci, solicitarea mea ar fi dac este sa aprobam si  daca doamne ajuta,
vreodata am gasi si surse de finantare pentru proiectul acesta, trebuie sa fim foarte atenti
la calitate.  Pentru ca daca platim acei bani, trebuie sa beneficieze prescolarii de toti banii
respectivi!”
 Nanu Dana Elisabeta: „Imi pare rau ca am uitat sa o retinem pe doamna director
de la cheltuieli aici. Am facut analiza pe care o promisesem data trecuta. Cifrele nu le-as
avansa chiar eu. Imi pare rau ca nu a fost chiar dansa.  Oricum, suma pe care si-o mai
poate permite ca imprumut administratia  locala pana la aproape la atingerea acelui grad
de indatorare de 30%, va acoperi cheltuielile neeligibile  de pe lotul 1, 2 si Sincai.  Si
punct. Luata matematic. Deci, pentru acest proiect, daca gasim surse proprii locale sau
un program finantat suta la suta, este perfect!”
 Marius Filimon: „De fapt, la proiectul acesta, noi ce aprobam? Doar actualizarea
unor  studii.  Nu aprobam continuarea  sau  oprirea  proiectului   care  este  deja  intr-un
anumit stadiu. Daca vreti sa depunem acest proiect ... nici nu conteaza. Buget local. Nu e
vorba de aia. In momentul in care vrem sa il depunem la finantator, gasim o sursa de
finantare. Oricum va trebui sa aprobam indicatorii tehnico economici, actualizarea lor.
Ceea ce votam noi acum nu mai este sa oprim sau sa continuam proiectul. Este pur si
simplu actualizare, cum am facut in fiecare sedinta pana acum. Astea sunt cresterile de
preturi. Le aprobam luna de luna.”
 Nanu Dana Elisabeta: „Doar o secunda. Doar ca in momentul in care noi votam ce
votam,  care este timpul in care noi trebuie sa startam efectiv proiectul? Ca am inteles ca
finalul e 31 decembrie 2023. Deci, ar insemna ca de maine ar trebui demarata startarea.
Nu? Daca noi azi votam, ce facem maine?”
 Claudia  Canta:  „Daca  se  doreste  implementarea  in  continuare  pe  programul
operational regional, in mod firesc ar trebui demarata procedura de executie a lucrarilor,
pentru atribuirea contractului de executie a lucrarilor.”
 Marius Filimon: „Daca se vrea renuntarea la acest proiect, trebuie sa venim  in
Consiliu local cu hotarare. Pentru ca participarea in cadrul POR a fost luata pe baza unei
hotarari de consiliu. Putem iesi tot pe baza de hotarare. Ce facem noi acum, nu inseamna
renuntare la proiect.”
 Sergiu Nicolae Vartei:  „Domnule viceprimar!  Acea propunere de renuntare ar
trebui sa intervina  de la momentul la care noi votam proiectul azi si pana se incepe
procedura de licitatie. Ceea ce este un termen foarte scurt. Nu? Nu stiu daca nu e o
presiune foarte mare pe buget. Am inteles ca vor fi alte conditii.”
 Plesa Gabriel: „Daca imi permiteti!  Spun inca odata ce am spus si in sedinta



trecuta. Intre timp am discutat si  cu finantatorul ADR 7 Centru. Daca se renunta la
proiect, nu este nici un fel de repercursiune. Nu si-a produs efecte.  Am pornit in 2019
sau 2020 de la un proiect in care luam 5 milioane de lei si in care cofinantarea noastra
era undeva la 6 milioane nerambursabili. Din pacate, cofinantarea noastra este de 18.
Deci, a ajuns undeva la 75%. Avand in vedere investitiile mari pe care le avem pe POR-
ul anterior, proiectul de mobilitate, iluminat 1 si 2, Gheorghe Sincai, si eu sunt de acord
ca inca nu am identificat finantarea pentru acest obiectiv.  Categoric, nu renuntam la el.
Dar mizez foarte mult ca pe PNRR sau pe POR 2021 – 2027 vor fi finantari mai bune
prin care sa facem acest proiect. La aceasta ora, acei copii din gradinita 16 au sali. E
adevarat ca salile sunt mai mici.”
 Gavrila Paven Ionela: „In comisia de buget finante de ieri cand am discutat, ne-
am referit strict la actualizarea valorii. Decizia de implementare, si la modul general a
tuturor proiectelor, eu cred ca ar trebui sa fie luata intr-un aspect mult mai amplu de
analiza. Ceea ce trebuie realizat din surse proprii si din fondurile nerambursabile pentru
proiecte. Comisia a dat aviz favorabil cu doua voturi pentru si o abtinere. Asadar, supun
la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 16 voturi pentru Bărbuleț Narcisa Ioana,

Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,
Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,
Medrea  Petru  Gabriel,   Popescu  Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel
Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian,  Vâlcan Marcela și 2 abțineri
Nanu Dana Elisabeta, Vârtei Sergiu Nicolae.”

  S-a adoptat Hotărârea nr.  327/2022
 
 Plesa Gabriel: „Daca imi permiteti, doamna presedinte, sa intrerup putin sedinta.
Aici  sunt  rapoartele de expertiza.  Imi  cer  scuze in  numele institutiei  pentru aceasta
neconcordanta si pentru aceasta neglijenta. Va promit ca voi face o cercetare disciplinara
pentru cine a gresit azi. Nu se poate ca un asemenea proiect important pentru comunitate
sa se amane de 2 -3  ani de zile  rezolvarea acelor probleme! Si acum, cand suntem in
ceasul al doisprezecelea, pentru aceste evaluari pe care le vedeti aici ... fizic le-am cerut
sa le aduca aici ca sa vedeti  ca nu vorbim prostii si care sunt semnate de evaluator
autorizat. Daca existau pe drive, se incarcau pe drive si inainte de sedinta si cred ca nu
am fi avut o problema. Inca odata imi cer scuze in numele institutiei. Vor plati vinovatii
asa cum se plateste conform disciplinei noastre interioare. Si sper sa nu se mai repete.
Dar atrag atentia. Am fost si eu consilier local 14 ani. Nu as fi votat amanarea acestui
proiect important. As fi lasat macar pana la sfarsitul sedintei. Si cine vroia sa le consulte,
avea tot timpul din lume.”
 Stanciu Alin: „Colegul dumneavoastra si al nostru a spus ca nu sunt. Probabil ca
daca spunea ca exista, nu votam asa nici noi.”
 Vasile Daniel: „Daca imi permiteti. Imi asum in totalitate aceasta situatie. Nu am
avut informatia concreta. Este prima mea sedinta la care particip. Vreau sa va asigur de
tot regretul meu.”
 Nanu Dana Elisabeta:  „Doar o chestie.  Toata lumea vede tot felul de chestii.
Sergiu, `probabil ca nu le-ai vazut chiar acum! Haideti data viitoare sa scriem pe grup sa



se afiseze!”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Noi am discutat acest aspect luni. Am discutat, ni s-a spus
ca vor fi urcate pe drive. Azi dimineata ne-a informat doamna Petcu ca au fost materiale
suplimentare la proiectul  nr.  3 pe drive.  Le-am verificat  cu cinci  minute inainte  de
sedinta si am constatat ca nu sunt si rapoartele de evaluare. Deci, nu a fost o chestiune
intentionata.”
 Gavrila Paven Ionela: „Am si eu o rugaminte. Partea de proiecte suplimentare si
documentele suplimentare sa fie urcate pe drive cel putin cu o zi inainte. 
 Va propun o pauza de 10 minute. Va rog, la si 20 sa ne intoarcem.”

 Revine on line doamna consilier Campeanu Vlad Ioana.

Gavrilă Paven Ionela: ”Reluăm ședința. Suntem la proiectul nr. 9.”

 9.  Proiect  de  hotărâre  privind ajustarea  tarifelor  prevăzute  în  Contractul  de
delegare a  gestiunii  prin  concesiune a  serviciului  public  de salubritate  stradală  și
deszepezire în Municipiul Alba Iulia nr. 95547/2018
 Se  dă  cuvântul  d-nei  Iuliana  Baldea  –  consilier  Serviciul  administrarea
activităților domeniului public -  care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
 Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta comisie -  care prezintă raportul de
avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   
 Iuliana Baldea: ”Buna ziua. Este vorba de contractul de delegare a gestiunii prin
concesiune a serviciului public de salubritate stradală și deszăpezire  semnat in 2018
cu  firma  SC Polaris  M Holding.  Pe  acest  contract,  concesionarul  are  dreptul  sa
solicite  ajustarea tarifelor cu indicele de inflatie pe interval de un an.  S-a solicitat
acest indice de inflatie si la Directia Judeteana de Statistica Constanta. L-am solicitat
si  noi la Directia Regionala de Statistica Alba. Indicele este 18,67%. Si am facut
demersurile pe proiect pentru ajustarea tarifelor  cu acesta.”
 Sergiu  Nicolae  Vartei:  „Am o  intrebare.  Oare  anual  s-a  facut  un  astfel  de
proiect? Adica, in fiecare an se ajusteaza?”
 Iuliana Baldea: „Depinde daca solicita concesionarul.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Asta zic. Si s-a solicitat?”
 Iuliana Baldea: „Anul trecut  in mai. Este hotarare.  Eu sunt din decembrie aici.
Ultima hotarare – 202 din anul trecut, din 11 mai.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Stiti de ce va intreb? Am vazut. Contractul este semnat
din octombrie 2018. Cumva dupa un an ar fi trebuit sa ceara pe perioada octombrie –
octombrie. Mi se pare ciudat.”
 Iuliana Baldea: „Asa a fost si hotararea anterioara. Mai in mai.”
 Gavrilă Paven Ionela: “Alte discutii? Supun la vot proiectul. Cine este pentru?
Impotriva? Abtineri?”

 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa



Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul
Sebastian, Vârtei Sergiu Nicolae, Vâlcan Marcela.”
  
   S-a adoptat Hotărârea nr.  328/2022  

 10.  Proiect  de  hotărâre  privind   premierea  sportivilor  și  antrenorilor  de  la
Asociația Clubul Sportiv  „Life is Dance", care au obținut performanțe desosebite la
acțiun sportive internaționale și naționale oficiale
 Se  prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Luminita Fara: „Deci, avem o precizare doar.  Lista sportivilor a fost selectata
dintr-o adresa  comunicata de Federatia Romana de Dans Sportiv. Nu stiu. Sunt foarte
multi copii care au si varste  sub 13 – 14 ani. Oricand este pusa la dispozitia consilierilor
daca doreste cineva. Si am o mica precizare, daca imi permiteti. O modificare pe care
am avut-o in urma unor discutii cu cei de la club, dupa intocmirea listei de premiere, in
care au solicitat ca sa fie premiati mai mult cei cu rezultate la competitiile internationale.
Noi am selectat si national si international.  Si am inlocuit vreo cinci persoane din lista.”
 Sandu Cornel Stelian: „Dupa cum stiti, m-am abtinut sau am votat impotriva si in
comisie. Si va si spun de ce. Va aduc aminte ca atunci cand a fost discutia sa premiem
profesorii si elevii, am stabilit regulament, criterii. Ajungem la olimpiada. Premiul 1 –
300 lei, premiul 2 – 200 lei. Ca olimpiada aia nu e relevanta, ca olimpiada aia este! Aici
ni s-a prezentat o lista zicand, au rezultate deosebite la national si international, fara sa
stim ce rezultate. Si toti primesc 600. De la inceput pana la sfarsit. Nu mi s-a parut in
regula. Si nu mi se pare ca procedam uniform.”
 Gavrila Paven Ionela: „Exista o completare. Doamna Fara are o lista  in care,
pentru fiecare copil exista un link unde se poate accesa clasamentul.”
 Luminita Fara: „Ieri la comisie am avut-o.”
 Nanu Dana Elisabeta: „Nu contesta performanta.  Contesta procedura.”
 Sandu Cornel Stelian: „Si procedura!”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Oportunitatea.”
 Sandu Cornel Stelian: „Stiti ce scrie in proiect? Au avut rezultate deosebite! Care
sunt acestea?
 Luminita Fara: „Ieri la comisie, aceste rapoarte le-ati avut pe masa si le-am pus la
dispozitie. Deci, nu cred ca acum ...”
 Sandu Cornel Stelian: „Ce am avut pe masa la sedinta de comisie?”
 Luminita Fara: „Pai, nu stiu ...”
 Sandu Cornel  Stelian:  „Deci,  ce  am avut pe masa la sedinta de comisie? Ce
spuneti ca mi-ati pus linkul pe masa?”
 Luminita Fara: „Nu. Zic cererea. Nu linkul.”
 Sandu Cornel Stelian: „Ce cerere? Pana acum ati zis ca exista un link.”
 Luminita Fara: „Bine! Nu are rost ...”
 Sandu Cornel Stelian: „Pai, stati putin! Exista link sau nu exista?”
 Sergiu Nicolae Vartei: „In tabelul acela exista si link!”



 Sandu Cornel Stelian: „Unde e?”
 Luminita Fara: „Aici.”
 Sandu Cornel Stelian: „Linkul e intr-un tabel. Domnii colegi consilieri 21! Cine a
intrat in acel link care e in tabel? Pai, ce discutam aici?”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Nimeni pentru ca doar acum a fost pus pe masa. Iarasi
oaia neagra! Putem vota o lista pe care nu o avem in fata?”
 Nanu Dana Elisabeta: „Votam o suma si sa o imparta clubul.”
 Sandu Cornel Stelian: „Mi se parea mai in regula sa dea la club si dupa aceea
suma impartita cum vor ei.”
 Gavrila Paven Ionela: „Propunere de amendament?”
 Nanu Dana Elisabeta:  „Propun eu  amendament.  Sa dam clubului  suma si  sa
imparta clubul dupa performanta stabilita.”
 Luminita Fara: „Legea zice ca se premiaza sportivii.”
 Nanu Dana Elisabeta: „Atunci, retrag amendamentul.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Haideti sa il amanam. Sa faca dansii o alta lista. Si atunci,
sa formuleze lista corect pentru sportivii care au obtinut performante la competitiile
internationale.  Si  avem  toate  materialele  pe  drive  si  putem  sa  votam.  Si  linkul,
bineinteles.”
 Gavrila Paven Ionela: „Si recomandarea, daca tot ne-au trimis niste liste, poate se
gandesc ca din aceasta suma sa distribuie  intre toti copiii, ca toti au avut rezultate. Din
punct de vedere al copiilor ma gandesc.  Am avut o propunere de amanare. Supun la vot
propunerea de amânare. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?”
  “Fiind supus la vot,  propunerea de amânare a fost votată cu  19 voturi pentru
Bărbuleț Narcisa Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon
Marius, Fulea Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean
Vasile  Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana  Elisabeta,
Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu
Raul Sebastian, Vârtei Sergiu Nicolae, Vâlcan Marcela.”

 11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Listei  IV  pentru  repartizarea
locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022 
  Se dă cuvântul d-nei Delia Cristescu –  director Direcția de Asistență Socială -
care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul d-nei Rotar Corina care prezintă raportul de avizare din partea

Comisiei  Consiliului  local  pentru  activități  științifice,  învățământ,  cultură,
sănătate, protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului.

 Rotar Corina: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”
 Delia Cristescu: ”Lista patru de repartitie o intocmim pentru faptul ca doi cetateni
care au primit repartitie pe listele anterioare au renuntat. Am luat lista de prioritati care
era deja si in ordinea prioritatilor. Aveti in materiale numele ambelor familii care primesc
locuinte.”
 Sandu Cornel Stelian: „Vreau sa pun o intrebare. Tinand cont ca probabil vom
vota proiectul acela cu Turturica,  cele sase familii nu pot intra cu prioritate pe aceasta



lista?”
 Plesa Gabriel: „Nu. Ei sunt proprietari.”   
 Gavrilă Paven Ionela: “Supun la vot proiectul  de hotărâre. Cine este pentru?
Impotriva? Abtineri?”
  “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Tudorașcu Raul Sebastian, Vârtei
Sergiu Nicolae, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 329/2022

 12.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru
implementarea bugetării participative – ediția 2022
 Se  dă  cuvântul  d-nei  Alina  Dobra  –  consilier  Dispecerat  Municipal  pentru
comunicare cu cetățenii -   care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
 Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta  - secretar comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Nanu Dana Elisabeta: "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 – președinte comisie  -
care  prezintă  raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru
administraţie  publică  locală,  juridică  şi  disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale
minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a
avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Comisia a avizat  favorabil  acest proiect de hotărâre
și nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”    
 Alina Dobra: ”Buna ziua. In intai septembrie ar trebui sa demareze cea de a treia
editie  a bugetarii participative. Pe  baza experientelor primelor doua editii, am perfectat
regulamentul. Au aparut mici modificari. Ca de exemplu, un proiect nu poate avea un
buget mai mare de 500 de mii fata de intreaga suma cat era pana acum. Deci, vor fi cel
putin doua proiecte castigatoare. Procedura de alegere a castigatorilor este aceeasi ca si
inainte. S-au comprimat putin domeniile. Nu mai sunt 10. Sunt 5. Dar ca arii raman
acoperite. Cam aceleasi. S-a modificat putin si calendarul. A fost si in consultare publica.
Nu au fost observatii.”
 Gavrila Paven Ionela: „A fost depus si un amendament aici la proiect prin care
propunem scaderea  si mai mult a valorii maxime. Sa fie 200 mii lei pe un proiect, ca sa
fie cat mai multe proiecte in implementare. Cea eligibila din bugetarea participativa.
Daca se gasesc complementare, proiectul poate sa aiba o valoare mai mare. Si tot in
amendament am cuprins si varianta de a include in partea de ierahizare, si includerea
unei grile  pe baza unor criterii, in asa fel incat proiectele sa fie evaluate si sa li se dea
niste  punctaje  obiective.  Iar  punctajul  sau  scorul  obtinut  in  urma aplicarii  grilei  sa



conteze 50% in lista finala, dupa ce se iau in considerare voturile cetatenilor.”
 Alina  Dobra:  „Daca  imi  permiteti  sa  va  explic  putin.  Ideea  de  bugetare
participativa nu este aceeasi   cu finantarea,  indiferent  ca sunt fonduri  europene sau
celelalte finantari care au niste cerinte foarte punctuale si trebuie respectate reguli foarte
clare. Este mai mult un concurs de idei de proiecte. Daca ati vazut in regulament, ideile
respective nu vor fi implementate  de cei care le propun, ci de catre Primarie. Drepturile
de autor si toate cele raman la Primarie. Noi implementam si ne adaptam in functie de
situatie, de contexte, de celelalte investitii pe care le avem. Si atunci, e putin mai greu de
stabilit niste criterii. Avem comisia formata din oameni de la serviciile de specialitate. In
functie de proiecte si specificul ideilor de proiecte depuse, pe care le analizeaza si poate
sa spuna daca corespund proiectelor care sunt cuprinse acum in regulament.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Pe baza la ce?  Ca de fapt, aici e discutia.”
 Alina Dobra: „Pe baza la ceea ce contine regulamentul.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Pai bun! Dar in regulament se mentioneaza ca sa  ...”

Alina Dobra: „Sa corespunda unui obiectiv de interes general.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Pana la urma, votul este singurul criteriu dupa care sunt
departajate proiectele.”
 Alina Dobra: „Pentru ca asta inseamna bugetarea participativa. Asta e ideea.”
 Sergiu  Nicolae  Vartei:  „Principiul  bugetarii  participative  este  de  a  implica
societatea civila in ceea ce priveste cheltuirea banului public.  Modalitatea de cheltuire si
a proiectelor. Din punct de vedere legislativ nu este stabilit ca ar trebui sa fie doar votul
publicului sau trebuie sa fie doar anumite criterii si asa mai departe. Initiativa vine de la
cetateni, ca doar asta inseamna bugetare participativa. De la cetatenii municipiului Alba
Iulia in cazul de fata. Cum sunt ierarhizate proiectele respective nu se mentioneaza.”
 Alina Dobra: „Ba da! Tot acolo! Pentru ca asta e ideea!”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Eu va spun  ca nu se mentioneaza in nici un text de lege.
Acum, oportunitatea modificarii sau nu a regulamentului este alta. Acum, eu va mai
spun inca ceva. Anul trecut, este prima data de cand sunt consilier, am urmarit aceste
proiecte. Au fost proiecte, din punctul meu de vedere, mult mai bune sau de care ar fi
trebuit sa beneficieze mult mai multi cetateni ai orasului, care nu au primit numarul de
voturi. Pentru ca votul se face in sistem on line in functie de ... nu stiu ...”
 Alina Dobra: „In momentul in care am interveni noi si am spune ca mi se pare
ideea aia mai buna decat aia, sustine lumea, atunci iarasi este dorinta noastra, a Primariei
unde sa dam anumiti bani. Ori ideea bugetarii `participative asta e, ca oamenii sa ne
spuna unde ar dori sa se investeasca.”
 Gavrila Paven Ionela: „Haideti sa vedem si alte interventii. Sa incercam sa ne
limitam. Domnul Tudorascu. Va rog.”
 Raul Sebastian Tudorascu: „Multumesc frumos! Nu vreau sa intru in discutia asta.
Nu sunt de acord cu ideea de a crea vreo grila. Pentru ca in acel moment vine problema
cine participa in comisia care face grila! Si de acolo incolo ... Eu aveam alta problema
privitoare la proiectul acesta. Noi votam acum regulamentul pe anul 2022. Sunt proiecte
din 2020 care nu au fost terminate! Sunt proiecte din 2021 care nu au fost terminate! Si
atunci, ce rost are sa mai facem proiectele acestea?”
 Alina Dobra: „Proiectele din 2021, conform regulamentului, asa se specifica in
regulament ca implementarea acestora  va incepe in 2022. Va incepe.  Sunt anumite



conditii la unele proiecte care nu tin neaparat de ... Birocratia probabil. Nu stiu.”
 Raul Sebastian Tudorascu: „Si cele din 2020?”
 Alina Dobra: „Cele din 2020, ca faceti referire la un proiect, la cel cu hub-ul, din
cate stiu achizitia ... s-a refacut caietul de sarcini. Este in proces.  Deci, nu s-a abandonat.
Se va intampla.”
 Dumitru Nicolae Alexandru: „Da. Ii multumesc domnului Tudorascu. A vorbit in
numele meu. Adica, acelasi lucru vroiam sa il intreb si eu. Pentru ca, desi implicarea
cetatenilor in aceste proiecte este un lucru foarte bine venit si ar trebui sa fie cat mai
multe proiecte de acest gen.  Dar pe de alta parte, eu personal, eu as vrea sa vad macar
unul. Personal.”
 Alina Dobra: „Este. Cel de la Scoala Vasile Goldis. Iar pentru cele din anul acesta
sunt demarate achizitiile.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „O singura chestiune. Apropo de aceste criterii. Atata timp
cat  criteriile  sunt  publice,  se  comunica  potentialilor  initiatori,  inclusiv  la  redactarea
proiectului s-ar putea tine cont de aceste criterii, astfel incat de la momentul in care se
redacteaza proiectul, persoana in cauza sa stie ce trebuie sa indeplineasca, pentru ca acel
proiect sa fie apreciat de catre o comisie.”
 Alina Dobra: „Dar regulamentul este public.  Trebuie sa isi  construiasca ideea
respectiva in baza regulamentului.”
 Sergiu Nicolae  Vartei:  „Eu cel  putin,  nu am gasit  criterii  obiective  prin care
persoana respectiva sa poata sa spuna, domnule, eu daca am aceasta idee si o transform
intr-un proiect, ar putea sau nu sa fie apreciata ca fiind oportuna de catre Primarie?
Criteriile  obiective  dupa care  sunt  selectate  aceste  proiecte  care  intra  in  vot  sa  fie
undeva definite foarte clar.”
 Gavrila Paven Ionela: „Cu alte cuvinte, sa eliminam partea de subiectivitate pana
la urma.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „O ultima chestiune. Articolul 10 din regulamentul propus
de  dumneavoastra  spune:  Fiecare  proiect  primit  prin  platforma  bugetare
participativă.apulum.ro va fi analizat, în prima fază, pentru a se stabili dacă poate fi
publicat  pe  site.  Nu  se  vor  publica  proiectele  care  prin  conținutul  lor  instigă  la
discriminare de orice fel, violență, ură etc. sau exprimarea este trivială, obscenă, vulgară,
denigratoare. Vor fi vizibile pe site doar proiectele declarate eligibile de către comisia de
specialitate. Pe baza la ce?”
 Alina Dobra: „Conform regulamentului.”
 Plesa Gabriel: „Regulamentul a fost in consultare publica. In acel moment se
puteau aduce amendamente. Nici un fel de problema. Eu cred ca putem gasi o solutie. Sa
ramanem  pe  acelasi  regulament  votat  in  consiliu  local,  dar  acea  comisie  sa  fie
completata cu trei consilieri, care pur si simplu sa verifice eligibilitatea acelor proiecte.
Si as propune trei consilieri, bine ar fi  cate unul din fiecare formatiune politica din
Consiliul local.  Si atunci,  am elimina orice suspiciune.  Haideti  sa fie si  un filtru al
Consiliului local.”
 Ioan Fulea:  „Doamna presedinte!  Imi  permite  o  interventie?  Tot  discutam de
cateva zeci de minute bune  vis a vis de acest regulament. Observ ca de fapt in Consiliul
local predomina acest spirit critic. Si nu ne propunem noi, cei care facem parte din
Consiliul local  sa venim cu propuneri concrete. Mereu ne punem intrebari de ce sunt



alea si de ce nu sunt altele? Daca tot vrem sa fim obiectivi, cred ca  e foarte important
atunci cand criticam ceva, sa punem altceva in loc, mai bun. Daca tot timpul criticam,
vom avea discutii la infinit in Consiliul local, sedintele de consiliu nu vor avea nici un
rezultat si vor fi lungi de 10 – 12 ore. Dar daca se fac observatii, as vrea ca aceste
observatii  sa fie insotite si de propuneri pertinente. Reguli clare. Ca sunt obiective, ca
sunt subiective, ca sunt nu stiu cum! Deci, daca avem observatii de facut, haideti sa
venim cu solutii. Ca asa e simplu sa criticam. Ca suntem oameni si sigur ca scapam din
vedere  anumite  criterii  de  evaluare.  Si  mai  mult,  aceste  proiecte  sunt  evaluate  de
cetateni. Multumesc.”

 Gavrila Paven Ionela: „Avand in vedere discutiile, eu as supune la vot cele doua
propuneri.  Prima.  Modificarea  limitei  proiectului  la  200  mii  lei.  Cine  este  pentru?
Impotriva? Abtineri?”
 „Fiind supusa la vot, propunerea a fost votata cu 9 voturi pentru Sergiu Nicolae
Vârtei, Horșa Ionuț, Medrea Petru, Dumitru Nicolae Alexandru, Gavrila Paven Ionela,
Nanu Dana Elisabeta, Stanciu Alin, Bărbuleț Narcisa Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, 2
abțineri Medrea Bogdan, Fulea Ioan și 8 voturi împotrivă Lupea Ioan Gabriel, Sandu
Cornel  Stelian,  Rotar  Corina,  Marcela  Vâlcan,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Claudiu
Marean, Popescu Antoniu Emil, Marius Filimon.”

A picat amendamentul.

Părăsește  ședința  domnul  consilier  Fulea  Ioan și  doamna consilier  Câmpeanu
Vlad Ioana.

Gavrila Paven Ionela: „Supun la vot introducerea acelei grile cuantificabile in
baza unor criterii, care sa fie luata in  stabilirea scorului final. Si bineinteles, sa respecte
criteriile pe care le aveti in regulament. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?”
 „Fiind supusa la vot, propunerea a fost votata cu  7 voturi pentru Sergiu Nicolae
Vârtei, Horșa Ionuț,  Dumitru Nicolae Alexandru, Gavrila Paven Ionela, Sandu Cornel
Stelian, Bărbuleț Narcisa Ioana, Stanciu Alin, 2 abțineri Medrea Petru Gabriel, Nanu
Dana  Elisabeta  și  8  voturi  împotrivă  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Claudiu,  Raul
Sebastian Tudorașcu,  Rotar  Corina,  Marcela Vâlcan,  Popescu Antoniu Emil,  Marius
Filimon, Medrea Bogdan.”

Revine on line domnul consilier Fulea Ioan și doamna consilier Câmpeanu Vlad
Ioana.

   Gavrilă Paven Ionela: “Supun la vot proiectul in varianta initiala. Cine este
pentru? Impotriva? Abtineri?”
  “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Câmpeanu Vlad Ioana,  Filimon Marius,  Fulea Ioan,  Gavrilă Paven Ionela,
Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,
Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian,
Stanciu Alin,  Tudorașcu Raul  Sebastian,   Vâlcan Marcela  și  3  abțineri   Dumitru
Nicolae Alexandru, Horșa Ionuț, Vârtei Sergiu Nicolae.”  



 S-a adoptat Hotărârea nr. 330/2022 
 
 13.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea tarifului  de distanţă maximal  pentru

serviciul de transport persoane în regim de taxi în Municipiului Alba Iulia 
 Se  dă  cuvântul  d-lui  Călin  Sunzuiană  –  consilier  Compartiment  consilier
transport, liberă inițiativă -   care prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de
specialitate.
 Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta - secretar comisie -  care prezintă
raportul  de  avizare  din  partea  Comisiei  Consiliului  Local  de  studii,  prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.
 Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."   
 Călin Sunzuiană: ”Majorarea tarifului de la 3.20 cat a fost stabilit in 2011 la 6.56.
Survine ca urmare a solicitarii unor transportatori autorizati, taximetristi. S-a facut in
baza unei  fundamentari.  Daca  aveti  intrebari?  A fost  si  consultarea publica  si  nu a
participat nimeni.”
 Gavrilă Paven Ionela: ”Supun la vot proiectul  de hotărâre. Cine este pentru?
Impotriva? Abtineri?”
 “Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Câmpeanu Vlad
Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,   Filimon  Marius,  Fulea  Ioan,  Gavrilă  Paven
Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan,
Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Sandu Cornel
Stelian,  Stanciu  Alin,  Tudorașcu  Raul  Sebastian,  Vârtei  Sergiu  Nicolae,  Vâlcan
Marcela și 2 abțineri Bărbuleț Narcisa Ioana, Rotar Corina.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 331/2022 

 Părăsește ședința domnul consilier Fulea Ioan și domnul consilier Raul Sebastian
Tudorașcu.
 14.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
„CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ” - intravilan Municipiul Alba Iulia,
Strada  Viilor,  Nr.13,  Jud.  Alba,  C.F.  nr.  80188  Alba  Iulia,  elaborat  la  inițiativa
MUNTEAN VIOREL GABRIEL, MUNTEAN IOANA 
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se dă cuvântul d-lui  Dumitru Nicolae Alexandru – presedinte  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.
 Dumitru  Nicolae  Alexandru:  ”Comisia   a  avizat  favorabil   acest  proiect  de
hotărâre și  nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Damian: ”Suntem pe strada Viilor,  in apropierea intersectiei spre
gara. Se doreste construirea unei locuinte individuale. Certificatul de urbanism initial
a  fost  pentru  a  doua  locuinta  pe  parcela.  In  urma  comisiilor  de  urbanism  si  a
discutiilor cu proiectantul  si cu beneficiarul, s-a renuntat la prima locuinta, in sensul



in  care  se  construieste  pe  amprenta  locuintei  initiale  o  constructie  noua.  A fost
necesar PUD deoarece planul constructiei este sub 12 metri. Are 11 metri si un pic. A
trecut prin consultare publica. Are votul favorabil al comisiei de urbanism din cadrul
Primariei. Daca aveti intrebari?”
 Raul  Sebastian  Tudorascu:  „E  doar  o  intrebare.  Pentru  ca  a  trecut  de
consultarea publica.  Zice: vecinul direct a fost consultat atat telefonic  cat si prin
email si nu a raspuns.”
 Gavrila  Paven  Ionela:  „Cred  ca  avem  pe  cineva  in  sala  care  doreste  sa
intervina.”
 Ia cuvantul doamna Cernatoni.
 Gavrila Paven Ionela: „Va rog sa va spuneti numele si calitatea.”
 Doamna Cernatoni: „Avem o situatie similara.”
 Gavrila Paven Ionela: „Proiectul este cu strada Viilor, nr. 13. Incidenta legata
de acest proiect? Sunteti vecini directi?”

Doama Csernatoni: „Nu.”
 Gavrila Paven Ionela: „Cu scuzele derigoare, va rog sa asteptati la partea de
diverse.”
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Gavrilă
Paven Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Vasile  Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Vârtei Sergiu Nicolae, Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 332/2022 

Revine on line domnul consilier Fulea Ioan.

 15.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
„CONSTRUIRE LOCUINȚE  COLECTIVE  (P+4E)  -  MODIFICARE TEMĂ  DE
PROIECTARE  PE  PARCURSUL  EXECUȚIEI  LUCRĂRILOR”  -  intravilan
Municipiul Alba Iulia, Strada Rogozului, Nr.1, Jud. Alba, C.F. nr. 115811 Alba Iulia,
elaborat  la  inițiativa  SENIDO  SRL  ,  SENIDO  PLUS  SRL  reprezentate  prin
PREJBAN EMIL DORIN  
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Damian – arhitect șef -   care prezintă proiectul de
hotărâre precum și raportul de specialitate.
  Se dă cuvântul d-lui  Dumitru Nicolae Alexandru – presedinte  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.
 Dumitru  Nicolae  Alexandru:  ”Comisia   a  avizat  favorabil   acest  proiect  de
hotărâre și  nu avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru  Damian:  ”Suntem  pe  strada  Rogozului  in  apropierea  fabricii
Portelanul. Pe acest teren a fost edificat un corp de cladire pentru locuinte colective



P + 4 etaje, cu parter destinat locurilor de parcare.  A survenit o modificare in tema de
proiectare deoarece beneficiarul  a achizitionat si terenul din dreapta terenului initial.
Se  doreste  renuntarea  la  parterul  destinat  locurilor  de  parcare  si  transformarea
locurilor de parcare in unitati de locuit. Locurile de parcare se amenajeaza pe terenul
pe care tocmai a fost cumparat. Accesul a fost propus pe parcela dezvoltatorului pana
la rezolvarea accesului juridic direct din strada de la nord.”
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu,
Rotar  Corina,  Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Vârtei  Sergiu  Nicolae,  Vâlcan
Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 333/2022 

 Părăsește ședința domnul consilier Fulea Ioan.

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al municipiului Alba Iulia
 Se dă cuvântul d-lui Mihai Morar – consilier Compartiment păduri, pășuni - care
prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
  Mihai Morar: ”Doamnelor si domnilor consilieri! Solicitam Consiliului local sa
aprobe  inventarul  bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  privat  al  municipiului  Alba
Iulia. Consideram ca redactarea unei astfel de hotarari este benefica, plus ca acest
inventar va fi in continuare actualizat.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „A fost scanat inventarul de doua ori in material? Sunt
doua tabele dar de fapt e numai unul.”
 Vasile Daniel: „Nu am aceasta informatie precisa.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Asta va spun. Dumneavoastra ati facut un singur tabel.
Universal.”
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius,  Gavrilă
Paven Ionela,   Horșa Ionuț,  Lupea Ioan Gabriel,  Marean Vasile  Claudiu,  Medrea
Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Rotar
Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Vârtei Sergiu Nicolae, Vâlcan Marcela.”



 S-a adoptat Hotărârea nr. 334/2022 

Revine on line domnul consilier Fulea Ioan.

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
concesiune nr.10.184/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC REFLEX SRL
 Se dă cuvântul d-lui Vasile Daniel – consilier juridic  Birou contracte, patrimoniu -
care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Bogdan Vasilie: ”Administratorul Reflex SRL  a solicitat prelungirea contractului
de  concesiune.  Expira  in  6  septembrie  2022.  Se  solicita  prelungirea  pe  10  ani  a
contractului de concesiune. Va propunem ca sa aprobati aceasta prelungire  cu conditia
renegocierii redeventei pornind de la suma minima de 14.73 euro/mp/an, suma care a
rezultat din raportul de evaluare a doamnei Rosu.”
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil
Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Vârtei Sergiu Nicolae,
Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 335/2022

 Părăsește sala de ședință domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei.
 
  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
închiriere  nr.12.859/2002 încheiat  între  municipiul  Alba Iulia  și  SC LIBRĂRIILE
HUMANITAS SA
 Se dă cuvântul d-lui Vasile Daniel – consilier juridic  Birou contracte, patrimoniu -
care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Vasile  Daniel:  ”Contractul  expira in 9 septembrie  2022. Librariile Humanitas
solicita prelungirea acestui contract cu cinci ani. Dumnealor isi asuma faptul sa depuna
toate diligentele ca acele spatii sa fie dezvoltate in interesul cultural al urbei.” 
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?



Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Vâlcan Marcela.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 336/2022

  Revine în sala de ședință domnul consilier Sergiu Nicolae Vârtei și domnul
consilier Raul Sebastian Tudorașcu.

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
închiriere nr.126.399/2017 încheiat între municipiul Alba Iulia și dl.Stoica Lajos 
 Se dă cuvântul d-lui Vasile Daniel – consilier  juridic Birou contracte, patrimoniu -
care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Vasile Daniel: ”Domnul Stoica solicita prelungirea cu 10 ani. Noi  va solicitam sa
aprobati prelungirea doar cu cinci ani, avand in vedere si valoarea contractului dar sa
luati in considerare si faptul ca acel teren care face obiectul contractului este o ravena.
Am inteles ca doar o utilitate agricola.  Este partial sau mare parte acoperita cu pamant si
moloz. Doreste sa il intrebuinteze pentru depozitarea unor utilaje agricole.”
 Sergiu  Nicolae  Vartei:  „Am vazut  ca  s-a  stabilit  pretul  in  urma unei  licitatii
publice. S-a transat chestiunea aceasta cu Prefectura? Stiu ca erau discutii.”
 Vasile Daniel: „Pretul este deasupra pretului  licitatiei.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Stiu. Doar ca domnul Mihai Pripon ne tot spunea  ca
exista un fel de ping pong intre Primarie si Prefectura cu privire la genul acesta de
contracte. Ca Prefectura la un moment dat ar fi vrut sa atace  hotararile care au prelungit
inchirierea unor imobile a caror pret s-a stabilit prin licitatie.”
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Vâlcan Marcela și o abținere Sergiu Nicolae Vârtei.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 337/2022

 Gavrila Paven Ionela: “Avand in vedere faptul ca proiectele de la nr. 20 la nr.



29 sunt similare, v-as ruga sa faceti o prezentare generala.”
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 46-48,
bl. ANL, ap. 27
 Se dă cuvântul d-lui Vasile Daniel  – consilier  juridic Birou contracte, patrimoniu
- care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Vasile Daniel: ”Proiectele de la nr. 20 la nr. 25  si nr. 29 reprezinta solicitarea de
achizitionare cu plata in rate a unor locuinte ANL iar proiectul nr. 26, nr. 27 si nr. 28 sunt
solicitari de plata integrala.Indeplinesc criteriile. Au fost depuse documentele.”
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Vâlcan
Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 338/2022
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 46-48,
bl. ANL, etaj 3, ap. 28  
 Se dă cuvântul d-lui Vasile Daniel – consilier  juridic Birou contracte, patrimoniu -
care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 339/2022



 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Vînătorilor, nr. 38,
bl. D1C, etaj 3, ap. 15
 Se dă cuvântul d-lui Vasile Daniel – consilier  juridic Birou contracte, patrimoniu -
care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 340/2022
  
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. 5,
bl. A, et. M, ap. 21   
 Se dă cuvântul d-lui Vasile Daniel – consilier  juridic Birou contracte, patrimoniu -
care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 341/2022 

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Vînătorilor, nr. 38,
bl. D1C, et. 4, ap. 17  



 Se dă cuvântul d-lui Vasile Daniel – consilier juridic  Birou contracte, patrimoniu -
care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile
Claudiu,  Medrea  Bogdan,  Medrea  Petru  Gabriel,  Nanu  Dana  Elisabeta,  Popescu
Emil  Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 342/2022 

 25.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea vânzării  unei  locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Bucovinei, (fosta Piața
Consiliul Europei), nr. 1, bl. 32D, ap. 3   
 Se dă cuvântul d-lui Vasile Daniel – consilier juridic - Birou contracte, patrimoniu
- care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 343/2022 

 26.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea vânzării  unei  locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr.48, bloc
ANL, ap. 22
 Se  dă  cuvântul  d-lui  Vasile  Daniel   –  consilier  juridic  -   Birou  contracte,
patrimoniu - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 344/2022 

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr. 37, bl.
235, sc.B, et.1, ap. 5
 Se dă cuvântul d-lui Vasile Daniel – consilier juridic  Birou contracte, patrimoniu -
care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Vâlcan
Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 345/2022 

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Bucovinei, nr. 1
(fostă Piața Consiliul Europei, nr, 2A), bloc 32D, ap. 2
 Se dă cuvântul d-lui vasile Daniel – consilier  juridic Birou contracte, patrimoniu -
care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem



obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 346/2022 

 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din
fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48, ap.
42 
 Se dă cuvântul d-lui Vasile Daniel – consilier juridic  Birou contracte, patrimoniu -

care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.

 Ionuț  Horșa:  ”Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  și  nu  avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”   

 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.  Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu  19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Câmpeanu  Vlad  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,   Filimon  Marius,
Fulea Ioan,  Gavrilă  Paven Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan Gabriel,  Marean
Vasile  Claudiu,  Medrea Bogdan,  Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,
Popescu Emil Antoniu, Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Raul
Sebastian Tudorașcu, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 347/2022
 
  30.  Proiect  de  hotărâre  privind   înscrierea  dreptului  de  proprietate  a

Municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în
Alba Iulia str. Carpenului – proiectul este retras de pe ordinea de zi.

 31. Proiect de hotărâre privind  documentația tehnică de dezmembrare a unui
imobil (teren) situate în Alba Iulia, Aleea Sf. Capistrano
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si
agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem



obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Nicola: „O documentatie de dezmembrare unde vom crea o parcela
de  58  mp,  ce  urmeaza  sa  o  dam in  administrare  temporara  Consiliului  Judetean
pentru a face un circuit turistic.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Doar  o  observatie.  Cred  ca  in  adresa  Consiliului
Judetean, dansii au cerut sa le dam in proprietate.”
 Alexandru Nicola: „Am discutat cu ei. Nu se poate. Le-am zis ca nu se poate.”
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.   Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil
Antoniu,  Rotar  Corina,  Sandu  Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian
Tudorașcu, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 348/2022

Părăsește sala de ședință doamna consilier Corina Rotar.

 32.  Proiect  de  hotărâre  privind  înscrierea  dreptului  de  proprietate  a
Municipiului Alba Iulia – domeniul public  asupra unui imobil (teren) situat în Alba
Iulia str. Gheorghe Șincai și dezmembrare imobil  
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si
agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Nicola: „Tot o documentatie de dezmembrare a unui imobil aflat pe
strada Gheorghe Sincai, unde o sa intabulam o proprietate a municipiului Alba Iulia
de 2667 mp.”
 Nanu Dana Elisabeta: „Care este motivatia?”
 Alexandru Nicola: „Clarificam ca si  situatie. Posibil ca in viitor sa facem o
organizare de santier. Pentru loturi, pentru mobilitati.”
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.   Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 18 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan,  Gavrilă  Paven  Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan  Gabriel,  Marean  Vasile
Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil
Antoniu,   Sandu Cornel  Stelian,  Stanciu  Alin,  Raul  Sebastian  Tudorașcu,  Vâlcan
Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”



S-a adoptat Hotărârea nr. 349/2022
 
 Revine în sala de ședință doamna consilier Rotar Corina.
  
 33.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  propunerea  de  atribuire  prin  Ordin  al
Prefectului- județul Alba a cotei de 21/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.78679
– C1-U13 Alba Iulia cu nr.topo.863/1/XIII situat în Alba Iulia, Pța.Iuliu Maniu (fosta
Piata 1Mai) nr.9, Bl.16B ,Ap.53, Jud. Alba în favoarea numitilot Kulcsar Francisc si
Kulcsar Virginia
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si
agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.
 Ionuț Horșa: ”Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre și nu avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  
 Alexandru Nicola: „La 33 si 34 avem atribuire  prin ordin al prefectului a cotei
aferenta apartamentelor.”
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.   Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana, Câmpeanu Vlad Ioana, Dumitru Nicolae Alexandru,  Filimon Marius, Fulea
Ioan, Gavrilă Paven Ionela,  Horșa Ionuț, Lupea Ioan Gabriel, Marean Vasile Claudiu,
Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel, Nanu Dana Elisabeta, Popescu Emil Antoniu,
Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Raul Sebastian Tudorașcu, Vâlcan
Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 350/2022

 34.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  propunerea  de  atribuire  prin  Ordin  al
Prefectului-  județul Alba a cotei de 17/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77373
– C1-U6 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/XII situat în Alba Iulia, Pța.Iuliu Maniu (fosta
Piata 1Mai) nr.9, Bl.16B ,Ap.32, Jud. Alba în favoarea numitei Tăbârcea Ioana Silvia 
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Nicola – sef Serviciu comuniatr pentru cadastru si

agricultura - care prezintă proiectul precum și raportul de specialitate.
 Se dă cuvântul domnului Ionuț Horșa - 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.

 Ionuț  Horșa:  ”Comisia  a  avizat  favorabil  acest  proiect  de  hotărâre  și  nu  avem
obiecțiuni în privința adoptării acestuia.”  

 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.   Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”

 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost  votat cu  19 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Câmpeanu  Vlad  Ioana,  Dumitru  Nicolae  Alexandru,   Filimon  Marius,
Fulea Ioan,  Gavrilă  Paven Ionela,   Horșa  Ionuț,  Lupea  Ioan Gabriel,  Marean



Vasile  Claudiu,  Medrea Bogdan,  Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana Elisabeta,
Popescu Emil Antoniu,  Rotar Corina, Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin, Raul
Sebastian Tudorașcu, Vâlcan Marcela, Sergiu Nicolae Vârtei.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 351/2022

 Gavrila  Paven  Ionela:  “Cred  ca  ar  fi  in  regula  sa  continuam cu  proiectele
suplimentare si sa lasam diversele la urma.”
 36. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv
Universitatea din Alba Iulia în vederea susținerii  activității  competiționale  în anul
2022. 
 Se da cuvantul domnului Mihai Belala care prezinta proiectul de hotarâre.
 Gavrilă Paven Ionela: ”Aviz nefavorabil la comisie pentru că din trei membrii,
eu nu am participat la vot  și un vot a fost pentru și o abținere. Dar haideți să le luăm
pe fiecare in parte.”
 Pleșa Gabriel:  ”Știți  că  și  anul  trecut  pentru Clubul  Sportiv  Unirea,  Clubul
Sportiv Municipal, evident cel care aparține de Ministerul Tineretului si Sportului, am
acordat și anul trecut 125 mii. Cererea a fost de 250 mii. Anul acesta au cerut 200.
Propunem 100 prin votul dumneavoastră. Sperăm ca acești bani să meargă la două
secții  care  au într-adevăr competiții  naționale și  internaționale.  50 mii,  știți  foarte
bine, la secția de atletism, că și acum mărșăluitoarele noastre sunt in statele unite,
dacă  nu mă înșel.  La competiție  vor  participa  și  la  olimpiadă.  Secția  de atletism
condusă   de  profesorul  Gabriel  Avram.  Și  50  mii  la  powerlifting.  Acei  sportivi
legitimați acolo merg  la cupa mondială sau la campionatul mondial. Clubul Sportiv
Universitatea. Continuăm susținerea echipei în superliga națională de rugby cu 150
mii lei. Și tot 50 mii lei  pentru competiția de powerlifting. Pentru că există sportivi
legitimați  și la Clubul Sportiv Universitatea și la Clubul Sportiv Unirea. Sunt acolo
două propuneri. Am și făcut rectificările bugetare în acest sens. Există bani iar prin
votul dumneavoastră acești sportivi vor fi ajutați să își desfășoare activitatea.„
 Gavrilă Paven Ionela: ”O să le prezentăm pe rând sau? Le-am cam amestecat
un pic la prezentare. La proiectul nr. 36 avizul comisiei este nefavorabil.” 
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Eu nu înțeleg. La competițiile ce urmează în al doilea
semestru? În raportul de specialitate se menționează niște competiții.  Campionatul
mondial de powerlifting. Înțeleg că asta e ceea ce își propun dânșii?”
 Mihai Belală: ”Ceea ce își propun dânșii. Da.”
 Sergiu Nicolae Vârtei:  ”Am înțeles. Și ceea ce au realizat  performanțe sunt
detaliile  astea  scrise  aici.  Cumva  aș  prefera  să  ne  explice  cumva  performanțele
acestea mai în detaliu.”
 Sandu Cornel Stelian: ”Sunt mai multe stiluri!”
 Sergiu Nicolae Vârtei: ”Știu că domnul Sandu zicea la un moment dat  aici. E
chestiunea aia că a participat un sportiv și a câștigat locul întâi. Eu nu zic să nu dăm
bani sportului  dar asta nu este o performanță! Aș prefera să ne spună că au participat
30 de sportivi și s-au situat pe locul 4, 5. Ca să putem evalua performanța. Pentru că
până la urmă, eu asta înțeleg. Dânșii vor să primească niște bani în vederea realizării
sau continuării performanței realizate  până acum.”



 Nanu Dana Elisabeta: ”Sergiu! Dacă te uiți în cerere, mai jos pe la pagina 6 sau
7  scrie exact ce s-a obținut. Scrie back groundul.”
 Pleșa Gabriel: ”Bun. Totuși, sunt sportivi de performanță. A fost un deziderat al
nostru și al Consiliului local să susținem și sportul și cultura. Eu nu zic că nu sunt și
alții care pot obține performanțe naționale și internaționale. Cu ei pornim. Vedeți bine
că în fiecare an  ducem tot mai mulți bani  și pentru investiții în infrastructura sportivă
și culturală, și sprijinim și  sportivii. Ceea ce pot să vă spun este că o să procedăm cât
mai echitabil. O să îi rugăm pe toți să depună pe 350 proiecte.”
 Gavrilă Paven Ionela: ”Trecem la vot. Vă rog să consemnați că eu nu particip
la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 12 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Filimon Marius, Fulea Ioan,  Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea
Petru  Gabriel,  Nanu  Dana  Elisabeta,  Popescu  Emil  Antoniu,  Raul  Sebastian
Tudorașcu,  Rotar Corina,  Stanciu Alin,  Vâlcan Marcela și 4 abțineri Câmpeanu
Vlad  Ioana,  Horșa  Ionuț,  Sandu  Cornel  Stelian,  Vârtei  Sergiu  Nicolae.  Doamna
consilier Gavrilă Paven Ionela nu a participat la dezbatere și la vot.”
 Câmpeanu Vlad Ioana: ”Eu m-am abținut. Și aș vrea să specific și de ce m-am
abținut. La proiectul nr. 36, 37 și 38 mă abțin datorită faptului  că nu ne-au fost aduse
spre analiză  mai devreme de azi. Și cu asta nu sunt de acord. Și de azi înainte nu o să
mai votez proiecte de genul acesta.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 352/2022

 37. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv
Universitatea din Alba Iulia în vederea susținerii  activității  competiționale  în anul
2022. 
 Se da cuvantul domnului Mihai Belala care prezinta proiectul de hotarâre.
 Gavrilă Paven Ionela: „Avizul comisiei este favorabil, cu două voturi pentru și o
neparticipare la vot. Supun la vot proiectul.  Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 „Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 13 voturi pentru Bărbuleț Narcisa
Ioana,  Filimon Marius, Fulea Ioan,  Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea
Petru  Gabriel,  Nanu  Dana  Elisabeta,  Popescu  Emil  Antoniu,  Raul  Sebastian
Tudorașcu,  Rotar Corina,  Sandu Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Vâlcan Marcela și 3
abțineri Câmpeanu Vlad Ioana, Horșa Ionuț, Vârtei Sergiu Nicolae. Doamna consilier
Gavrilă Paven Ionela nu a participat la dezbatere și la vot.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 353/2022

 38.  Proiect  de  hotărâre privind   aprobarea  acordării  unui  sprijin  financiar
Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia
 Se da cuvantul domnului Mihai Belala care prezinta proiectul de hotarâre.
 Se dă cuvântul doamnei Nanu Dana Elisabeta  - secretar comisie -  care prezintă
raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ.



 Nanu Dana Elisabeta: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 
 Gavrilă  Paven  Ionela:  „Supun  la  vot  proiectul.   Cine  este  pentru?  Abțineri?
Împotrivă?”  „Fiind  supus  la  vot,  proiectul   a  fost  votat cu  16  voturi  pentru
Bărbuleț Narcisa Ioana,  Filimon Marius, Fulea Ioan,  Gavrilă Paven Ionela, Horșa
Ionuț,  Marean Vasile Claudiu, Medrea Bogdan, Medrea Petru Gabriel,  Nanu Dana
Elisabeta, Popescu Emil Antoniu, Raul Sebastian Tudorașcu,  Rotar Corina,  Sandu
Cornel Stelian, Stanciu Alin,  Vâlcan Marcela, Vârtei Sergiu Nicolae și  o abțineri
Câmpeanu Vlad Ioana.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 354/2022

 35. Diverse :
 1. Gavrila Paven Ionela: “Primul punct la Diverse este prezentarea raportului
nr. 77174/4. 07. 2022 privind activitatea asistentilor personali. Este conform legii. Se
intocmeste periodic. L-ati avut la dispozitie.”

 2.  Gavrila  Paven  Ionela: „Adresa  nr.  81896/13.07.2022  din  partea
Sindicatului Liber ”Solidaritatea” din Primăria municipiului Alba Iulia.”
 Plesa  Gabriel:  „Noi  am  mai  avut  aceasta  discutie,  daca  nu  ma  insel,  in
momentul  in care am votat  bugetul.  Intr-adevar sindicatul  ne spune  prin aceasta
adresa, pe care am rugat-o pe colegele mele sa o puna si la dispozitia dumneavoastra,
ca din 2018 nu a mai fost nici o majorare salariala in ceea ce priveste toti salariatii,
indiferent de studii. A existat o cerere a celor cu studii medii sau generale pentru a le
mari salariile pentru considerentul  ca este o diferenta destul de mare fata de cei cu
studii  superioare,  care  sunt  majoritatea  angajatilor  din  Primaria  Alba  Iulia.  Si
sindicatul a reactionat in sensul in care cere din nou Consiliului local ca la o viitoare
rectificare de buget, ca la noul buget din 2023 sa se tina cont de aceasta doleanta.
Sigur, eu am zis sa analizati acest material si in sedintele viitoare vom discuta si acest
lucru. Puteti sa va ganditi la modul ca sunt destule presiuni  pe bugetul local si ca  nu
sunt putini ca numar de salariati din Primarie. In schimb, trebuie sa ne gandim ca
acesti salariati nu au avut majorari salariale  de patru ani de zile. E adevarat, unii au
sporuri. Dar ganditi-va ca atat administratiile locale  cat si mediul privat incearca sa
suplimenteze veniturile angajatilor datorita a ceea ce se intampla de doi ani de zile
incoace. Deci, va rog sa analizati.”
 Nanu  Dana  Elisabeta:  „Domnule  Primar!  Doar  un  impact  economic  sa  ne
transmiteti!”
 Plesa Gabriel: „Desigur.”

3. Marcel Jeler: „Avem o cerere cu nr. 84871/20. 07. 2022, de cumparare a
terenului  situat  la  intersectia  strazii  Apuseni  cu  Gilau,   din partea  unui  grup de
cetateni care anexeaza si  anexa cu semnaturile lor.  Motivatia ar fi ca nu au nici unde
sa fie promovate ... drumul mai este folosit si de cei care ocolesc soseaua ce leaga
Micestiul de Alba, fara a bransa si pe cei care folosesc terenul pentru a ajunge la



utilitatile care sunt inca in faza de constructie. Daca sunteti de acord, sigur ca da,
probabil se va initia un proiect.”
 Segiu Nicolae Vartei: „A fost si s-a respins.”
 Marcel Jeler: „Asta acum a venit.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Este acelasi teren?”
 Gavrila Paven Ionela: „Aceasta este alta solicitare.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Nu este vorba de terenul acela pentru care a existat
sedinta anterioara un vot si nu s-a ...”
 Popescu Antoniu Emil: „Este o adresa noua.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Dar terenul este acelasi.”
 Sandu Cornel Stelian: „Dar cine vrea sa cumpere?”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Ne solicita sa cumpere Primaria!”
 Sandu Cornel Stelian: „Am eu un teren de vanzaare. Daca imi dati 200 de euro
pe metru, astazi vi-l dau!”
 Domnul primar Plesa Gabriel prezinta  solicitarea cetatenilor din Micesti.
 Sergiu Nicolae Vartei: „Domnul Primar! As avea o sugestie.  Pana sa intre iar
in Consiliul local, si avand in vedere ca a existat un vot si nu stim cum va fi al doilea
vot pe acest proiect, nu ar fi bine sa se demareze PUZ-ul respectiv? Ca sa nu mai
pierdem un timp. Daca va pica si a doua oara in Consiliul local ...”
 Plesa Gabriel: „Cu voia dumneavoastra, la sedinta extraordinara putem sa il
punem pe ordinea de zi. Nici un fel de problema.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Este o chestiune doar de timp. Exproprierea dureaza
mai mult  decat achizitia prin negociere directa.”

4.   Plesa  Gabriel: „Inspectoratul  Scolar  Judetean  ne  solicita  prin  aceasta
adresa  cu  nr.  85475/21.  07.  2022  sa  propunem   sau  daca  avem  sugestii  pentru
unitatile  de invatamant  propuse  pentru  reorganizare pentru  reteaua  scolara  pentru
anul 2023 – 2024. Exista aici un termen data de dansii. Va rog, daca aveti astfel de
propuneri.  Sa  facem  propunerile  la  timp  catre  noi,  respectiv  catre  Inspectoratul
Scolar. Ati vazut adresa, ati vazut termenul. Asteptam propunerile dumneavoastra.”
 Sergiu Nicolae Vartei: „Termenul este ca sa preintampinati?”
 Sandu Cornel Stelian: „Asa ne-a cerut ministerul.”

 5. Plesa Gabriel: „Antepenultimul  subiect la diverse este plangerea prealabila
care ne-a venit in 25 iulie, inregistrata cu nr. 86364/25. 07. 2022. Si totusi, am zis ca
sa o pun in mape. Este o plangere prealabila a Centrului de Resurse Juridice prin care
dansii spun ca reprezinta locatarii care mai sunt in G2 si prin care cer revocarea HCL
nr.  320/29.  06.  2022.  Va  aduceti  aminte  hotararea  prin  care  am aprobat  devizul
general si indicatorii tehnico economici pentru a pune in practica HCL nr. 398/2019.
Adica,  demolarea  si  construirea  acelei  parcari  supraetajate.  Culmea  e  ca  domnul
Stoica Cornel si doamna Stoica Lenuta  ma tot suna si acum ca sa vina in sedinta. Am
zis ca nu e cazul acum. Ei spunand ca nu stiu de ce, ma rog,  se erijeaza si ca ii
reprezinta,  ca  ei  nu  au  facut  asemenea  demers.  Este  clar  si  nu  are  rost  sa  mai
discutam acest  subiect.  Parerea  mea  si  asta  va  si  propun   sa  respingem aceasta



plangere prealabila si  sa mergem in instanta daca va fi  cazul.  Daca nu, atunci va
trebui sa facem un proiect de revocare sau mentinere.”

 Marcel Jeler: „Asta ar fi procedura. Ca sa venim in sedinta viitoare, probabil,
din  punctul  nostru  de  vedere,  respingerea  plangerii  prealabile.  Sau  invers  daca
considerati ca atare. Deci, venim cu proiect sedinta viitoare.”
 Plesa Gabriel:  „Considerati ca e cazul sa venim cu proiect? Sa vedem daca
Consiliul local considera ca mai trebuie sa venim.”
 Marcel Jeler: „Noi trebuie sa raspundem si sa luam o hotarare acum.”
 Plesa Gabriel: „Venim cu proiect.”

 6. Gavrila Paven Ionela: „Mai exista un punct la diverse. O adresa pe care am
inaintat-o  privind  cateva  propuneri  legate  de  turism  in  care  revin  cu  partea  de
includere  a  unei  sectiuni  dedicate  evenimentelor  pe  site-ul  Primariei  care  sa  fie
actualizat periodic, si care cumva  asigura si vizibilitate mai mare, preluarea in cadrul
acestuia a linkurilor catre celelalte aplicatii. Cateva recomandari privind respectarea
unui orar  pentru zona cetatii in sensul curateniei, astfel incat sa nu se realizeze in
perioadele aglomerate. Inclusiv o propunere pentru un traseu  si cu investitii minime
legate de  atenuarea disconfortului pentru persoanele cu handicap. Multumesc.”

Ia cuvantul doamna Cernatoni care prezinta probleme legate de urbanism.

 Gavrila Paven Ionela: ”Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu sunt, declar şedinţa
închisă.”

Alba Iulia,  27 iulie   2022
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                        Consilier                                                     Marcel Jeler 
                 Gavrila Paven Ionela

 


