
 ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi 27 februarie 2020 în cadrul şedinţei ordinară publică a Consiliului
Local al municipiului  Alba-Iulia.
 Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  360/2020 a  Primarului
municipiului Alba Iulia, publicată în ziarul local Unirea în data de 21 februarie 2020.
 Lucrările şedinţei ordinară a Consiliului Local sunt publice.”

Marcel  Jeler:  ”La ședință  sunt  prezenți  un număr de 19 consilieri.  Lipsește
domnul consilier Medrea Bogdan şi domnul consilier Mircea Trifu. Așadar, ședința
noastră este legal constituită.”

 Înainte de a da cuvântul domnului președinte, supun la vot procesul verbal al
ședinței anterioare. Dacă aveți discuții pe marginea lui? Dacă nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru Rodica Andronescu,
Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş, Costinaş Marius
Adrian, Domuţa Iulius Viorel, Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan
Angela, Paul Voicu,   Pocol Dorin, Popa Pavel,  Popescu Marius Ciprian,  Presecan
Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu  şi un vot împotrivă Vasile
Crişan.”
 Marcel Jeler: ”Dau cuvântul doamnei președinte aleasă.”
 Angela Moldovan: ”Bună ziua.  Vă propun modalitatea de vot pentru această
ședință votul deschis prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?”
 ”Fiind supusă la vot,  propunerea a  fost  votată cu 19 voturi   pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Ioan  Iulian,  Bucur  Dumitru,  Buglea  Rareş,
Costinaş Marius Adrian, Vasile Crişan, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin, Lazăr
Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu,  Pocol Dorin, Popa Pavel,
Popescu  Marius  Ciprian,  Presecan  Marius,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian
Tudoraşcu.”

Angela  Moldovan:  ”Domnilor  consilieri,  doresc  să  precizez  faptul  că,  la
lucrările  şedinţei  noastre   participă:    d-na  Georgeta  Rânghet  –  director  executiv
Direcţia Juridică,  d-na Maria Seeman – manager public, dl. Alexandru Romaniţan –
şef Serviciu urbanism, d-na Viorica Sicoe – consilier Serviciul investiţii,  dl. Călin
Sunzuiană – inspector  Compartiment transport,  liberă iniţiativă,  dl.  Călin Badiu –
director executiv Direcţia venituri, dl. Pavel Nicolae – şef Serviciu public comunitar
pentru  cadastru  şi  agricultură,  d-na  Andreea  Giurgiu  –   consilier  Compartiment
proceduri administrative, învățământ, dl. Armean Gabriel – şef Serviciu administrare
drumuri  şi  reţele,   d-na Mihaela  Petcu –  consilier  Serviciul  administrație  publică
locală,  dl. Mihai Pripon – șef Birou licitații, contracte,   precum şi presa.”
 Paul Voicu: ”Pe ordinea de zi avem 30 de proiecte.  
 Peste ordinea de zi au fost introduse 6 proiecte:



 32.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  propunerile  de  atribuire  în  proprietate  a
terenului aferent caselor particulare
 33. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul anexelor nr.
1 și nr 2 a Hotărârii nr. 387/2019 a Consiliului local cu privire la modificarea  prețurilor
și  tarifelor   la  Contractul  de  concesionare   a  serviciului  de  iluminat  public  al
Municipiului Alba Iulia nr. 84.441/2012
 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 389/24 noiembrie 2017 a
Consiliului  local  cu  privire  la   aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru
obiectivul:  ”AMENAJARE  PISTA  DE  BICICLETE  SI  REGLEMENTARE
CIRCULATII  PE STRADA VIILOR” ca  urmare  a  actualizării  devizului  general  in
prețuri luna februarie 2020
 35. Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordului cadru de parteneriat privind
colaborarea  dintre  A.N.  Apele  Române  –  Administrația  Bazinală  de  Apă  Mureș  și
Municipiul Alba Iulia

36. Proiect de hotărâre privind actualizarea denumirilor unor imobile (străzi)
aflate în domeniul public al Municipiului Alba Iulia
 37. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea  unui teren situat în Alba Iulia-
domeniul privat, str. Gheorghe Șincai, nr. 14
 Mai avem un punct suplimentar la Diverse, nişte notificări şi nişte poziţii.
 Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu completările aduse.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 
 „Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18 voturi pentru Rodica Andronescu,
Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş, Costinaş Marius
Adrian, Domuţa Iulius Viorel, Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan
Angela, Paul Voicu,   Pocol Dorin, Popa Pavel,  Popescu Marius Ciprian,  Presecan
Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu  şi un vot împotrivă Vasile
Crişan

Vasile Crişan: „Cele suplimentare prezintă urgenţă?”
 Marcel Jeler: „Haideţi să rezolvăm prima dată ceea ce trebuie rezplvat!”
 Vasile Crişan:  „Dar nu aţi  precizat  dacă sunt  urgenţe sau nu! Că dacă sunt
urgenţe  votez şi eu pentru! Dar dacă au fost trecute aşa ...”
 Paul  Voicu:  „Toate  sunt  urgenţe!  Altfel  nu  le  semnam   să  vin  cu  ele
suplimentar! Colegii mi-au demonstrat care este urgenţa pe acte şi pe termene! Şi la
fiecare a fost prezentat şi referatul şi raportul de specialitate!”

Vasile Crişan: „Deci, la punctul 33, dacă este urgenţă de ce nu a fost prezentat
în comisie? A fost comisia de buget, finanţe dar nu le-a prezentat nimeni! Atunci, nu
poate intra în dezbatere! Am întrebat!”
 Paul Voicu: „Dar s-a votat!”
 Marcel Jeler: „Vă rog să îmi spuneţi dacă cumva aveţi motive să vă abţineţi de
la vot.”
 Rodica  Andronescu:  „La  proiectul  nr.  37.  Proiect  de  hotărâre  privind
dezmembrarea  unui teren situat în Alba Iulia- domeniul privat, str. Gheorghe Șincai,
nr. 14, eu nu particip la vot.”

Paul Voicu: ”Și acum vă prezint următoarea



         ORDINE DE ZI: 

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Alba Iulia 
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 177/2016 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia 
 3.  Proiect  de  hotărâre  privind  admiterea  plângerii  prealabile  formulată  de
Instituția  Prefectului  –  Județul  Alba referitoare la  revocarea art.32 punctul  14 din
Hotărârea nr. 379/2019 a Consiliului local  
 4.  Proiect  de  hotărâre  privind acordarea  de  înlesniri  la  plată  unei  persoane
fizice 
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 379/2019 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia  
 6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici
actualizați  pentru obiectivul  de  investiții  :  ”Construire  platforme subterane  pentru
colectarea selectivă a deșeurilor urbane, municipiul Alba Iulia – etapa I ”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul  de  investiții  :  ”Construire  Anexă  –  Scenă  pentru  Copii  Grădinița  cu
Program  Prelungit  ”Dumbrava  Minunată”  Alba  Iulia,  str.  George  Barițiu,  nr.  8,
județul Alba ”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul  de  investiții  :  ”Conformare  Colegiul  Economic  la  Standardele  Actuale
privind Securitatea la Incendiu – Căminul Ucenicilor și Comlex Comercial din Alba
Iulia. Str. Octavian Goga, nr. 11”
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat
al municipiului Alba Iulia, scoaterea din uz și casarea mijloacelor fixe – punct control
și  împrejmuire,  situate  pe  strada  Mitropolit  Al.  Sterca  Șuluțiu,  nr.  2  în  vederea
realizării investiției ”Modernizarea străzii Mitropolit Al. Sterca Șuluțiu și demolare
pavilion punct control și împrejumire”
 10. Proiect de hotărâre privind avizarea prestării serviciilor funerare de către
SC Reîntregirea SRL 
 11. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 49.600,00 lei în bugetul local
pe anul 2020 pentru susținerea programelor “YouthBank” și  „Change Makers”,  în
cadrul protocolului de cooperare dintre Municipiul Alba Iulia și Fundația Comunitară
Alba.”
 12.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  proiectului  cadru  „Alba  Iulia  are
Skepsis 2020” 
 13.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  protocolului  de  colaborare  dintre
Municipiul Alba Iulia și Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia
 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Protocolului de Cooperare
încheiat între Asociația Green Revolution din România și Municipiul Alba Iulia 
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul
Alba Iulia 
 16.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  actualizat  cu  privire  la
informarea și consultarea publicului și pentru a lua act ca prin art.5 din Hotărârea nr.



330/2019 a Consiliului local a fost aprobată documentația PUD – Construire centru
de zi servicii medicale și împrejmuire, Alba Iulia, strada Porumbelului, nr. 2 
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism : 
 Art.1:  Avizează  Planul  Urbanistic  Zonal  ,,CONSTRUIRE  LOCUINTE
INDIVIDUALE  SI  REGLEMENTARE  STRADA ACCES”,  ALBA IULIA,  STR.
RETEZAT,  FN,  solicitant  GABOR GHEORGHE SI  COPROPRIETARI,  conform
planului de situație anexat.
 Art.2:  Avizează  Planul  Urbanistic  Zonal  ,,MODIFICARE  PUZ  “IUSURI”
APROBAT  PRIN  HCL  446,  ART.  15,  DIN  20.12.2007”,  ALBA IULIA,  STR.
VIILOR, FN, solicitant MARIS IOAN, MARIS MIHAELA MARIA, SC PERFETTO
TRADING SRL, JOSAN EUGEN, conform planului de situație anexat.
 Art.3:  Se  insuseste  raportul  privind informarea  si  consultarea  publicului  nr.
12736/05.02.2020
 Aprobă  Planul  Urbanistic  de  Detaliu  ,,CONSTRUIRE  LOCUINTE
COLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. BRANDUSEI, NR. 20G, solicitant  COSTEA
ROMULUS PETRU, COSTEA SILVIA, conform planului de situație anexat.
 Art.4:  Se  insuseste  raportul  privind informarea  si  consultarea  publicului  nr.
13950/07.02.2020
 Aprobă  Planul  Urbanistic  de  Detaliu  „CONSTRUIRE  LOCUINTA
FAMILIALA SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. PETRU DOBRA, NR. 2F,
solicitant MUGUR COSTINEL, conform planului de situație anexat.
 Art.5:  Se  insuseste  raportul  privind informarea  si  consultarea  publicului  nr.
13984/07.02.2020
 Aprobă  Planul  Urbanistic  de  Detaliu  „CONSTRUIRE  SECTIA  DE
PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA”, ALBA
IULIA, BD.  REVOLUTIEI 1989,  NR.  23,  solicitant  SPITALUL JUDETEAN DE
URGENTA ALBA IULIA, conform planului de situație anexat.
 Art.6:  Se  insuseste  raportul  privind informarea  si  consultarea  publicului  nr.
12811/05.02.2020
 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE STRADA IN VEDEREA
CONSTRUIRII  DE  LOCUINTE  INDIVIDUALE”,  ALBA  IULIA,  STR.  ANA
IPATESCU,  FN,  solicitant  DREGHICI  ALEXANDRU  FLORIN,  HATEGAN
CAROLINA, conform planului de situație anexat. 
 Art.7:  Se  insuseste  raportul  privind informarea  si  consultarea  publicului  nr.
12812/05.02.2020
 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, DEPOZIT,
ATELIER INTRETINERE AUTO SI  LOCUINTE DE SERVICI”,  ALBA IULIA,
SOSEAUA DE  CENTURA,  DN1/E81,  solicitant  SC  URS  CONSTRUCT  SRL,
conform planului de situație anexat.
 Art.8:  Prelungește  termenul  de valabilitate  de la 3 ani  la 4 ani  pentru Plan
Urbanistic  de  Detaliu  aprobat  prin  HCL  nr.  108/24.03.2017,  ART.  6,
„REAMENAJARE  SPATIU  MEDIA  MULTIFUNCTIONAL,  EXTINDERE  LA
PARTER SI SPATII DE CAZARE LA ETAJUL 1”, Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri,
nr. 60, solicitant SC DENY LOOK SRL.
 18.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  act  adițional  la



contractul de închiriere nr.94.145/2013 încheiat între municipiul Alba Iulia și Uniunea
Națională pentru Progresul României-Filiala Alba 
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei
părți din imobilul(construcție) Cămin Cultural Bărăbanț, situat în Alba Iulia-Bărăbanț,
str.Mureșului, nr.140 
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei
părți din imobilul(construcție) Cămin Cultural Micești, situat în Alba Iulia-Micești,
str.Scărișoarei, nr.16 
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 4
locații situate în municipiul Alba Iulia, Parcul Unirii, FN, în scopul desfășurării de
activități comerciale de tip comerț stradal                                      
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii către Partidul Alternativa
pentru Demnitate Națională a unui imobil(construcție și teren aferent), situat în Alba
Iulia, str.Mărășești, nr.55
 23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui
imobil (teren) situat în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii
 25. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba
Iulia a unui imobil (teren), situat în Alba Iulia, strada Vlădeasa 
 26.  Proiect  de  hotărâre  privind  dezmembrarea  și  înscrierea  dreptului   de
proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, a unui imobil (teren) situat în
Alba Iulia, str. Biruinței, nr. 56
 27.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  cadastrale  de
dezmembrare a unui imobil situat în Alba Iulia, str. Aurel Vlaicu, nr. 33
 28.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  cadastrale   de
dezmembrare a unui imobil situat în Alba Iulia, strada Barbu Lăutaru 
 29.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  de  expertiză  tehnică
judiciară efectuată în Dosar nr. 5449/176/2016 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
 30.  Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă  care  va
conduce  lucrările  Consiliului local al municipiului Alba Iulia  în perioada martie –
mai 2020
 31. DIVERSE
  a) Raport activitate al consilierului local Moldovan Angela 
 b) Raport activitate al consilierului local Elvira Rodica Andronescu 

32.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  propunerile  de  atribuire  în  proprietate  a
terenului aferent caselor particulare
 33. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul anexelor nr.
1 și nr 2 a Hotărârii nr. 387/2019 a Consiliului local cu privire la modificarea  prețurilor
și  tarifelor   la  Contractul  de  concesionare   a  serviciului  de  iluminat  public  al
Municipiului Alba Iulia nr. 84.441/2012
 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 389/24 noiembrie 2017 a
Consiliului  local  cu  privire  la   aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru
obiectivul:  ”AMENAJARE  PISTA  DE  BICICLETE  SI  REGLEMENTARE
CIRCULATII  PE STRADA VIILOR” ca urmare  a  actualizării  devizului  general  in



prețuri luna februarie 2020
 35. Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordului cadru de parteneriat privind
colaborarea  dintre  A.N.  Apele  Române  –  Administrația  Bazinală  de  Apă  Mureș  și
Municipiul Alba Iulia
 36. Proiect de hotărâre privind actualizarea denumirilor unor imobile (străzi)
aflate în domeniul public al Municipiului Alba Iulia
 37. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea  unui teren situat în Alba Iulia-
domeniul privat, str. Gheorghe Șincai, nr. 14

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  privind  alegerea  viceprimarului
municipiului Alba Iulia
 Se da cuvântul doamnei Georgeta Rânghet – Director executiv Direcţia juridică -
care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
  Comisia  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.”
 Georgeta Rânghet: „Trebuie făcute propuneri pentru a le trece pe buletinele de
vot. Se votează prin vot secret.”
 Paul Voicu: „Din partea Partidului Naţional Liberal îl propun pe domnul Lupea
Gabriel.”
 Lazăr Bogdan: „Mă propun pe mine din partea Alde.”
 Vasile Crişan: „Din partea PSD îl propun pe domnul Bunea Ioan Iulian.”
 Moldovan Angela: „Mai există alte propuneri?”
 Paul Voicu: „Vă rog să scrieţi pe buletine! Durează vreo 2 – 3 minute până sunt
scrise numele, după care pentru vot o să vă rog  eu pe rând în cameră aşa cum stăm pe
locuri. Frumos ca să nu deranjăm. Urna este aici. Comisia de validare să fie prezentă.
Este completată. Modalitatea de vot! Vă rog să spuneţi, doamna preşedintă!”
 Moldovan Angela: „ Este cu da şi cu nu. În dreptul numelui, pentru cine sunteţi de
acord treceţi da. La restul nu. Da pentru cine este de acord şi nu pentru cei care nu
sunteţi de acord.”
 Sandu Cornel Stelian: „Deci, pentru fiecare buletin trebuie să apară  un da şi doi
de nu pentru ca votul să fie valid.”
 Paul Voicu: „Atenţiune când votaţi! Comisia va invalida, se pot anula voturile
dacă nu sunt conform specificaţiei tehnice!”
 Georgeta Rânghet: „Avem dincolo sala unde puteţi să intraţi să vă exprimaţi votul.
Şi urna.”
 Paul Voicu: „Vă rog frumos! În sala de dincolo este şi sala şi urna!”
 Georgeta Rânghet: „Domnul secretar! Staţi dumneavoastră acolo să nu zică că e
urna goală!”
 

Consilierii locali încep să voteze.

Georgeta  Rânghet:  „Comisia  de  validare formată  din domnul  consilier  Sandu
Cornel  Stelian,  domnul  consilier  Popescu  Marius  Ciprian,  domnul  consilier  Vasile



Crişan, domnul consilier Raul Sebastian Tudoraşcu şi domnul consilier Marius Adrian
Costinaş.”
 Sandu Cornel Stelian: „Deci, comisia de validare. 19 voturi valabil exprimate.
Rezultatul votului. Două voturi pentru domnul Lazăr Bogdan, 4 voturi pentru domnul
consilier Bunea Ioan Iulian şi 13 voturi pentru domnul Lupea Gabriel.”
 Lazăr Bogdan: „Treisprezece e cu ghinion! Trebuia să laşi 12!”
 Lupea  Gabriel:  „Domnilor  colegi,  doamnelor  colege,  stimaţi  invitaţi!  Vă
mulţumesc în primul rând dumneavoastră colegilor din PNL  pentru încredere şi pentru
desemnarea făcută, dumneavoastră domnilor consilieri pentru votul de azi!  Bineînţeles
că vor fi trei luni de zile grele în care vă promit că mă dedic sută la sută  Primăriei Alba
Iulia şi albaiulienilor. Nu vreau să fac promisiuni deşarte deoarece va fi foarte greu!
Probabil unii vor spune că sunt prea tânăr, alţii că nu am suficientă experienţă! Dar
promit  locuitorilor din Alba Iulia că uşa biroului meu va fi  deschisă!  Promit  şi  voi
încerca să îi ascult pe fiecare în parte! Mă voi informa şi voi încerca să rezolv cât mai
multe dintre probleme ridicate de dânşii! Vă mulţumesc încă odată!”
 Paul Voicu: „Îi spun şi eu doar atât. Gabi Lupea, nu te speria! În 96 când am fost
şi eu prima dată viceprimar  împreună cu domnul Hava, la primul meu mandat aşa
spuneam şi eu, aşa mă gândeam şi eu ... că experienţă. Eu spun atât. Echipa este toată
lângă tine. Nu eşti singur acolo. În fiecare zi, noi avem şedinţe de dimineaţă, operative,
discutăm cu colegii, cu directorii, cu şefii de birouri, de servicii. Deci, nu lucrezi de
mâine  înainte  singur  în  Primărie!  Eşti  într-o  echipă  care  are  o  experienţă  vastă  în
proiecte, investiţii, în proiecte europene, în toate domeniile! Aşa că, fi sigur că o să faci
paşi repezi şi nu te lăsăm să întârzi cu toate cunoştinţele!”
 Lupea Gabriel: „Vă mulţumesc mult!”
 Paul Voicu: „Cu mare drag!”

 
 S-a adoptat Hotărârea 51/2020

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 177/2016 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia 

Se da cuvântul domnului Raul Sebastian Tudoraşcu – consilier local cu atribuţii de
viceprimar care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
  Comisia  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 Tudoraşcu: „Este  hotărârea prin care s-au stabilit  comisiile  de
specialitate. Ţinând cont că avem trei consilieri noi, v-aş propune să păstrăm comisiile
aşa cum sunt ele la ora actuală şi  să îl  introducem pe domnul Costinaş la comisia
juridică,  pe  domnul   Presecan  la  comisia  de  buget  şi  pe  domnul  Rareş  Buglea  la
domeniu public.”

Angela Moldovan: „Dacă mai sunt şi alte propuneri? Nu sunt, atunci supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”

„Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 19 voturi pentru Rodica Andronescu,
Bumbu  Nicolae,  Bunea  Ioan  Iulian,  Bucur  Dumitru,  Buglea  Rareş,  Vasile  Crişan,



Costinaş Marius Adrian,  Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr  Bogdan,  Lupea
Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul  Voicu,   Pocol Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius
Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 52/2020

3. Proiect de hotărâre privind admiterea plângerii prealabile formulată de Instituția
Prefectului – Județul Alba referitoare la revocarea art.32 punctul 14 din Hotărârea nr.
379/2019 a Consiliului local  
 Se da cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcţia venituri care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
  Comisia  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.
 Călin Badiu: „Sărut mâna! Bună ziua!  Felicitări domnului viceprimar nou ales! Îi
urez succes în activitate! Sper într-o colaborare fructuoasă!   Ca să intrăm direct  în
problemă. Este vorba de o plângere prealabilă a Prefectului  care, în urma depunerii de
către Direcţia venituri a proiectului respectiv taxele şi impozitele  aplicabile în 2020 ne-
a comunicat o contestaţie introdusă la Tribunalul Alba prin care a contestat o hotărâre
prin care s-a introdus  o taxă specială, respectiv taxa de promovare turistică. Acesta a
făcut inclusiv o sesizare la Curtea Constituţională. Şi ca urmare, conform legilor în
vigoare, această hotărâre va trebui suspendată  de drept.  Ca urmare, s-a propus acest
proiect de revocare a art. 32 alin 14 din hotărârea care prevede cuantumul taxei stabilite
pentru 2020.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul   a  fost  votat  cu  19  voturi  pentru  Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş, Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel, Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 
 S-a adoptat Hotărârea 53/2020

 4. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice 
 Se da cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcţia venituri care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
  Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
 Călin Badiu: „Cum desigur consilierii sunt obişnuiţi, este vorba de o constatare a
Direcţiei venituri din ce se întâmplă în ultimul an din ce în ce mai des. S-a constatat că o
anumită persoană nu a fost impozitată  conform actelor şi documentelor existente şi a
situaţiei reale din teren. Ca urmare i s-a impus un impozit pe ultimii cinci ani conform
codului fiscal în valoare de 1484 creanţă principală care a fost achitată de acesta şi



respectiv 436 de lei majorări  pentru care acesta solicită să i se acorde scutire de aceste
majorări  de  către   Consiliul  local.  În  conformitate  cu   HCL nr.  139/2016,  acest
contribuabil poate beneficia de această scutire  cu condiţia să fie acordată  de către
Consiliul local.”
 Paul Voicu: „Aş vrea să clarificăm pentru ultima oară acest lucru. Eu sunt obligat
să vi le aduc ca şi ordonator de credite în şedinţă de consiliu, pentru că legea spune că
Consiliul local  poate să scutească nu baza ci impozitarea. Poate să scutească penalităţile
şi întârzierile la plată. Ori la aceste reglementări care se fac după ani de zile, undeva vina
este aşa cum am spus de fiecare dată şi a noastră, a biroului şi a cetăţeanului. Nu am
colaborat bine, nu am corelat bine, nu am avut când să luăm zeci de mii de dosare. Ele
sunt lunar luate de către colegii mei care sunt acolo. Acum am propus două posturi sau
câte sunt de casier  ca să meargă treaba şi mai rapid.  Dar de asta am fost de acord
conform legii să le aducem  de fiecare dată în Consiliul local şi dumneavoastră  stabiliţi.
Baza fiind plătită are timp să vină să solicite.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul   a  fost  votat  cu  18  voturi  pentru  Rodica
Andronescu,  Bumbu  Nicolae,  Bunea  Ioan  Iulian,  Bucur  Dumitru,  Buglea  Rareş,
Costinaş Marius Adrian,  Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan,  Lupea
Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul Voicu,   Pocol Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius
Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu şi un vot
împotrivă Vasile Crişan.”
 
 S-a adoptat Hotărârea 54/2020

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 379/2019 a Consiliului
local al municipiului Alba Iulia  

Se da cuvântul domnului Călin Badiu – director executiv Direcţia venituri care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
 Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
 Călin Badiu: „În momentul în care se promovează un proiect privind  taxele şi
impozitele locale pentru anul următor, Direcţia venituri solicită tuturor serviciilor din
Primărie cuantumul  şi valorile taxelor  şi impozitelor stabilite pentru anul  următor. În
cursul anului 2019  ne-a fost comunicat de la domeniul public  pentru terenuri ocupate
cu organizaţii de şantier. S-a greşit unitatea de măsură în sensul că  în loc să fie stabilit
lei/mp/lună s-a stabilit lei/mp/zi.  Ca urmare, în momentul în care s-a calculat prima
organizare de şantier din anul 2020, s-a constatat că acea organizare de şantier costa mai
mult decât jumătate din lucrarea în sine. Datorită acestei eori. Drept urmare s-a propus
acest proiect.  Se propune schimbarea 1,5 lei/mp/zi la 1,5 lei/mp/lună.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul   a  fost  votat  cu  19  voturi  pentru  Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan,  Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,



Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 
 S-a adoptat Hotărârea 55/2020

 6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici
actualizați  pentru  obiectivul  de  investiții  :  ”Construire  platforme  subterane  pentru
colectarea selectivă a deșeurilor urbane, municipiul Alba Iulia – etapa I ”

Se da cuvântul doamnei Viorica Sicoe – consilier Serviciul investiţii  care prezintă
proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
  Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
  Comisia Consiliului  local  pentru administrarea domeniului public şi  privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Viorica  Sicoe:  „Prin  HCL  383/2018  s-a  aprobat  documentaţia  tehnico-
economică  pentru construirea acestei platforme. Iar în urma licitaţiei contractului de
execuţie cu proiectare inclusă, valoarea investiţiei s-a redus. Şi prin prezentul proiect
propunem aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizaţi  respectiv  valoarea
investiţiei de la 13 milioane 706 la 11 milioane 706.”
 Paul  Voicu:  „Îmi  cer  scuze.   Doar  atât  vă  spun.  De  câte  ori  discutăm de
investiţii şi de studii de fezabilitate, dintre indicatorii aprobaţi de dumneavoastră în
Consiliul  local  conform  proiectelor,  documentelor  şi  devizelor,  vă  spunem
întotdeauna  că după licitaţie acea sumă este reală, inclusiv termenele şi finanţările.
Adică, cât costă. Aşa aveţi şi aici. S-au făcut licitaţiile.”
 Vasile Crişan: „Am întrebat şi în comisie dacă numărul care se fac acoperă tot
municipiul Alba Iulia? Şi mi s-a spus că nu.”
 Paul Voicu: „Vi s-a spus în comisie că nu în acest an le-am bugetat pe toate. În
etapa aceasta sunt câte se pot executa din bugetul pe care l-am pus pentru ...”
  Vasile Crişan: „Şi dacă se întâmplă peste trei luni o să dăm drumul la groapa de
la Galda? Cum colectăm atunci?”
 Paul Voicu: „Să dea dumnezeu să aveţi dreptate!”
 Vasile Crişan: „Cei care nu şi-au creat până acum îşi vor face. Atunci să dăm
drumul. Sperăm.”
 Paul Voicu: „Domnul Crişan! Vreţi să vă explic tehnic? Aceeaşi maşină care
vine  şi le ia de la suprafaţă le ia şi de la subteran. Pune o priză hidraulică la acest
lucru, se ridică la nivelul solului şi tot din aceleaşi tomberoane se deşartă în maşina
care colectează gunoiul. E acelaşi principiu.”
 Lazăr Bogdan: „Înainte să votăm acest proiect s-a asigurat cineva cum se face
colectarea? Sunt maşini speciale? Există bandă de sortare?”
 Paul Voicu: „La Galda există un întreg proces de sortare şi de tratare a tuturor
rezidurilor din întregul judeţ.”
 Lazăr Bogdan: „Şi e dat drumul la Galda?”
 Paul Voicu: „Dânsul estimează trei luni!”
 Lazăr Bogdan: „Păi da! Dar atunci de ce să facem dacă nu avem  cum să îl
sortăm şi să îl depozităm?”



 Paul Voicu: „Aici nu vorbim de nimic altceva! Tot ce se întâmplă ... şi acum
repet. Aceste tomberoane sunt doar îngropate. Nu este nimic în plus.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul   a  fost  votat  cu  19  voturi  pentru  Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel, Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 
 S-a adoptat Hotărârea 56/2020

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții : ”Construire Anexă – Scenă pentru Copii Grădinița cu Program
Prelungit ”Dumbrava Minunată” Alba Iulia, str. George Barițiu, nr. 8, județul Alba ”
 Se da cuvântul domnului Daniel Stan – şef Birou administrare clădiri care prezintă
proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate

Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre."
 Daniel  Stan:  „Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiții  ”Construire  Anexă  –  Scenă  pentru  Copii
Grădinița cu Program Prelungit ” Dumbrava Minunată.”
 Paul Voicu: „Numai să spuneţi domnul inginer că este prins în bugetul votat.”
 Daniel Stan: „Da. Este prins. Anul trecut a fost aprobat PUD-ul în şedinţă de
consiliu. Valoarea investiţiei cu TVA este 75.960,74 lei  din care C + M este 55.986,33
lei.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel, Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 
 S-a adoptat Hotărârea 57/2020

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții : ”Conformare Colegiul Economic la Standardele Actuale privind
Securitatea la Incendiu – Căminul Ucenicilor și Comlex Comercial din Alba Iulia. Str.
Octavian Goga, nr. 11”
  Se da cuvântul domnului Daniel Stan – şef Birou administrare clădiri care prezintă
proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate

 Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ  a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
 Daniel  Stan:  „Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  indicatorilor  tehnico-



economici  pentru  obiectivul  de  investiții  ”Conformare  Colegiul  Economic  la
Standardele Actuale privind Securitatea la Incendiu – Căminul Ucenicilor și Comlex
Comercial din Alba Iulia”. Pentru cele două locaţii care nu intră în programul PNDL.
Sunt separat. Căminul ucenicilor şi baza de producţie.  Ca să obţinem autorizaţie de la
ISU avem nevoie de nişte lucrări specifice. Montat uşi anti foc,  pereţi anti foc, hidranţi
interiori. Valoarea investiţiei este de 684808,12 din care C + M 644543,27.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel, Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 
 S-a adoptat Hotărârea 58/2020

 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Alba Iulia, scoaterea din uz și casarea mijloacelor fixe – punct control și
împrejmuire, situate pe strada Mitropolit Al. Sterca Șuluțiu, nr. 2 în vederea realizării
investiției ”Modernizarea străzii Mitropolit Al. Sterca Șuluțiu și demolare pavilion punct
control și împrejumire”
 Se da cuvântul domnului Iacob Podaru  – consilier Serviciul investiţii şi lucrări
publice care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate
  Comisia  Consiliului  local  pentru  administrarea  domeniului  public  şi  privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Iacob Podaru:  „Este  vorba  de  nişte  mijloace  fixe  care  au  fost  preluate   prin
protocol de la Ministerul Apărării Naţionale respectiv UM 1684. Aşa cum am spus, o
împrejmuire din plăci de beton, un punct de control care era o anexă, o clădire acolo
unde  intrau  militarii  şi  o  poartă  care  toate  trebuie  demolate  şi  casate  în  vederea
deschiderii drumului care se va afec de la sensul giratoriu şi  până la strada Gabriel
Bethleen.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel, Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu.”
 
 S-a adoptat Hotărârea 59/2020

 Iacob Podaru: „Aş vrea să vă rog sa îmi permiteţi să prezint şi proiectul nr. 34.”
 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 389/24 noiembrie 2017 a
Consiliului  local  cu  privire  la   aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici   pentru
obiectivul:  ”AMENAJARE  PISTA  DE  BICICLETE  SI  REGLEMENTARE



CIRCULATII  PE STRADA VIILOR” ca  urmare  a  actualizării  devizului  general  in
prețuri luna februarie 2020
 Comisia  Consiliului  local  pentru  administrarea  domeniului  public  şi  privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
  Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ  a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
 Iacob Podaru: „Proiectul prevede amenajarea unei piste de biciclete pe bulevardul
Încoronării,  pe  partea  stângă  a  străzii  Viilor  până  la  societatea  Apulum,  inclusiv
reamenajarea întregii parcări de la SC Apulum, iluminatul pe această stradă tot de aici de
la bulevardul Încoronării  şi  până la Apulum, canalizaţie tehnică şi  un tronson de la
Apulum şi până la Hotel Maris a unei canalizaţii pluviale care să deverseze în canalul
colector  ce ocoleşte staţia de epurare ca să nu mai intre apele de ploaie în canalul
colector.”
 Angela Moldovan: „Discuţii?”
 Andrei Barbu: „Bună ziua. Alba Iulia Infrastructura – Andrei Barbu. Dacă ţin bine
minte, la momentul când s-a discutat planul de investiţii pentru 2020 am întrebat care
este raţiunea pentru care se face această modernizare. În fine. Nici nu mai are relevanţă
acest aspect. Până la urmă am văzut că la lista de investiţii,  proiectul este înscris la
lucrări  noi,  bugetat  pentru  2020.   Pardon.  Bugetat  undeva  la  patru  milioane.  2020
bugetarea este de un milion de lei. Iar acum prin introducerea acestei investiţii pe ordinea
de  zi  observ  următorul  lucru.  Practic,  la  trei  săptămâni,  că  nu  ştiu  dacă  sunt  trei
săptămâni de când s-a aprobat bugetul, introduceţi în regim de urgenţă şi poate  aici mă
ajută domnul Crişan că văd că dânsul le are cu urgenţa. Care este urgenţa acestui proiect
de l-aţi introdus pe ordinea de zi azi? Şi a doua întrebare. La momentul când aţi făcut
lista de investiţii şi valoarea, valoarea iniţială a proiectului era de patru milioane, într-o
lună de zile cum aţi ajuns să ridicaţi estimarea, respectiv construcţia respectivă la peste
cinci  milioane?  Deci,  din  punctul  meu  de  vedere,  nu  mă  interesează  atât  de  mult
investiţia ăn sine pentru că ea are o altă conotaţie legată de un PUZ  pe care îl aveţi azi
pe ordinea de zi. Însă, nu mă interesează să discut acest aspect.  Este principiul în sine.
Ce să înţeleg? Într-o lună de zile un proiect devine de urgenţă capitală! Culmea e că se şi
afirmă în referat că sursa financiară s-a găsit în bugetul local. Până la urmă întreaga
investiţie  am văzut că o veţi efectua din bugetul local. Şi pentru că eu sunt papagalul de
servici aici, vin şi întreb cum doamne iartă-mă  acum doi ani de zile nu aţi găsit  un
milion de lei în bugetul local  pentru Casa Velican  şi în 2020 găsiţi cinci milioane dintr-o
dată pentru strada Viilor? Care, într-adevăr  din punctul meu de vedere este cea mai
năpăstuită stradă  din municipiul Alba Iulia! Nu are asfalt, nu are canalizare, nu are
iluminat public! Este jale! Şi obligatoriu această stradă trebuie făcută pe grabă înainte!
Deci, ideea este: care este urgenţa acestei investiţii? De musai trebuie realizată în acest
an!”
 Paul Voicu: „Eu o să vă spun câteva elemente administrative după care o să îl las
pe colegul Podaru, inginerul care s-a ocupat de acest proiect. Nu este vorba de la o lună
la alta! Este vorba de doi ani de zile  de când avem toată documentaţia făcută!”
 Iacob Podaru: „Din 2017.”
 Paul Voicu: „Pardon! Trei ani! Reacualizăm preţuri de la trei ani!Nu de la o lună
la alta! Iar acest tronson va fi coroborat în acest an cu planul de mobilitate. Toate aceste



lucrări se vor îmbina una cu cealaltă. A fost urgenţă să îl introduc pe ordinea de zi pentru
că noi discutăm despre aceşti indicatori reactualizaţi de câtva timp! De aproape o lună,
două. Dar proiectantul ni i-a dat de două zile.  Deci, nu am putut să pregătesc proiectul în
termen ca să îl dau consilierilor cu cinci zile înainte.  Dar i-am primit cu două zile înainte
şi am zis să nu mai aşteptăm o lună până la cealaltă şedinţă, după care procedurile de
execuţie şi  licitaţie care mă duceau  cu toată această etapă până undeva  după vară.  Noi
din  Primărie  încercăm să  scurtăm  cât  mai  mult  posibile  aceste  termene.  Sper  ca
dumneavoastră- consilieri locali ai municipiului Alba Iulia să înţelegeţi echipa Primăriei
şi să veniţi în întâmpinarea cetăţenilor încât să urgentăm  toate lucrările. Mulţumesc! Şi
acum indicatorii dacă vreţi să îi spuneţi  şi să răspundeţi dumneavoastră.”
 Iacob Podaru: „Da. Pot să vi-i comunic. Îi am aici în documentaţie. Lungimea
totală a străzii Viilor 1 km 148 m. Avem o suprafaţă de carosabil de 9780 mp. Pista de
biciclete 2120 mp. Canalizarea pluvială 810 mp. Pe toată strada iluminatul public 1260
m. Evident şi zonele verzi 4225 mp plus o parte din grila înierbată  care se va realiza în
parcarea de la Apulum. Canalizaţia tehnică pe ambele părţi ale străzii în lungime totală
de 2170 metri şi suplimentarea locurilor de parcare, care va ajunge în parcarea de la
Apulum la 150.”
 Paul Voicu: „Numai o propoziţie vreau să vă spun domnul Crişan!  Ţineţi minte
de ani de zile de când discutăm estimări despre bugete, lucrări în lista de investiţii!  Sigur
că pe această lucrare şi pe altele noi am prins acolo sume estimae.  Orice lucrare începută
în luna mai, iunie ... cele care merg bine, la prima rectificare de buget noi punem banii,
estimăm situaţii de lucrări până la sfârşitul anului. Iar cele care nu au pornit, care au fost
contestate în locitaţii, care nu au putut porni ca să avem şi decontări pe ele, sigur că de
acolo vom lua banii. Deci,  nu e nici o problemă cu nici un proiect. Deci, e foarte uşor să
lucrăm pe buget numai să aveţi răbdare să îl înţelegeţi!”
 Vasile  Crişan:  „Am vrut  doar  să  întreb  dacă  această  lucrare  este  trecută  în
fluturaşii pe care i-aţi transmis albaiulienilor şi care a fost valoarea pe care aţi trecut-o?
Cea reală sau cea veche?”
 Paul  Voicu:  „Domnule  Crişan!  Eu  nu  am  trimis  fluturaşii  şi  nu  voi  trimite
niciodată ca şi alţi colegi! Eu sunt obligat prin lege să fac şi raportul primarului! Sunt
obligat pe lege să fac şi să trimit şi aceste documente! Nu am nimic cu fluturaşii! Când
începem cu fluturaşii, începem toată lumea conform campaniei electorale! Deocamdată
eu nu am dat nici calendare în oraş cu numele meu şi cu nu ştiu ce! Nu am împărţit nimic
Alţii  au  început  campania  în  decembrie!  Eu  mai  stau  un  pic!  Eu  deocamdată  fac
administraţie publică locală! Alţii fac politică foarte multă! Eu fac un pic politică că aşa
m-am luat după alţii! Dar fac foarte multă administraţie! Împreună cu dumneavoastră! Şi
cred că şi dumneavoastră faceţi administraţie şi vă apreciez pentru asta! Vă mulţumesc!”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă mai sunt pe proiect? Nu sunt, atunci supun la
vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel, Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 



 S-a adoptat Hotărârea 83/2020

 10. Proiect de hotărâre privind avizarea prestării serviciilor funerare de către
SC Reîntregirea SRL 
 Se dă cuvântul  domnului  Călin Sunzuiana – Compartiment  transport,  liberă
iniţiativă care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Comisia  Consiliului  local  pentru  administrarea  domeniului  public  şi  privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
  Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ  a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
Călin Sunzuiană: „Bună ziua. Pentru a putea presta  serviciile funerare este nevoie de
avizul Consiliului local. În urma cererii depusă de SC Reîntregirea şi a rectificării
documentaţiei depuse  am constatat că întruneşte  condiţiile legale pentru a presta
această această activitate.”
 Bumbu Nicolae: „Eu vreau să fac o paranteză aici spunând  că mă bucur că
apar pe piaţă  tot mai mule firme de genul acesta.”
 Rareş Buglea: „Cum să te bucuri?”
 Bumbu Nicolae: „Ba da! Eu mă bucur că în acest context  va scădea şi preţul
la serviciile funerare, calitatea va deveni din ce în ce mai bună. Aşa că ce să mai ...
Asta e!”
 Vasile Crişan: „Proiectul care va apărea într-o lună sau două pe ordinea de zi cu
prestări servicii la sala aia multifuncţională, la cine se dă acum? La Corona sau la
Prometeu?”
 Paul Voicu: „La cine veţi vota dumneavoasră!”
 Vasile Crişan: „Dar până atunci se face!”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă mai sunt pe proiect? Nu sunt, atunci supun la
vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel, Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 
 S-a adoptat Hotărârea 60/2020

 11. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 49.600,00 lei în bugetul local
pe anul 2020 pentru susținerea programelor “YouthBank” și  „Change Makers”,  în
cadrul protocolului de cooperare dintre Municipiul Alba Iulia și Fundația Comunitară
Alba.”
 Se dă cuvântul doamnei Maria Seeman – manager public care prezintă proiectul
de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ  a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
 Comisia  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.
 Maria Seeman: „Bună ziua. Este vorba de un proiect de colaborare cunoscut de
domniile  dumneavoastră,  aprobat  în  2017  pe  o  perioadă  de  10  ani  cu  Fundaţia
Comunitară Alba. Este adresat tinerilor şi încurajează competenţele antreprenoriale. Este
printre primele programe  care încurajează acţiuni ale tinerilor. Alături de noi îl avem pe
domnul  Dorin  Sava de  la  Fundaţia  Comunitară  Alba  care  poate  să  vă  răspundă  la
întrebări.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă mai sunt pe proiect? Nu sunt, atunci supun la
vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan,  Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu.”
 
 S-a adoptat Hotărârea 61/2020

12.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  cadru  „Alba  Iulia  are
Skepsis 2020” 
 Se dă cuvântul doamnei Maria Seeman – manager public care prezintă proiectul
de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ  a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
 Maria  Seeman:  „Este  un  proiect  aprobat  în  2017  pe  o  perioadă  de  10  ani.
Cunoaşteţi foarte bine activităţile grupului Skepsis. Ne-au dovedit că în cei 18 ani de
activitate la Alba Iulia putem avea teatru, chiar şi în lipsa unei clădiri special dedicate
acestor tipuri de activităţi. Şi în acest an propun aceleaşi evenimente. Suma este de 75
mii lei contribuţia noastră. Iar pentru domnul Crişan pentru că mi s-a adresat o întrebare
în cadrul comisiei de buget. Aceeaşi sumă a fost alocată şi anul trecut. Am adus şi
raportul de activitate dacă vreţi să îl consultaţi.”
 Vasile Crişan: „Doar atât. O mică întrebare. Dacă ultimii din cei 10 ani se vor
desfăşura  activităţile în noua sală polivalentă sau nu?”
 Maria Seeman: „Ne dorim acest lucru. Acest proiect a fost prioritizat şi sperăm să
se materializeze.”
 Paul Voicu: „Numai cu o implicare politică serioasă. Şi vorbesc fără să glumesc.
Dacă discutăm la nivelul judeţului Alba! Pentru că un astfel de edificiu nu trebuie să ne
gândim la el numai să îl construim! El trebuie să şi funcţioneze! Aici putem discuta
politic! Toate forţele politice!”
 Vasile Crişan: „Administrativ! Nu politic!”
 Paul Voicu: „Aici decizia e politică. Dar după aceea se trece la administraţie ca să
le  şi  implementăm.  Alba  Iulia  are  posibilitatea  să  ofere  acest  teren.  Avem la  baza
Constructorul 4,2 hectare de teren  pe care l-am câştigat în instanţă. Există o clădire de
70 – 80 de ani pe care o putem expropria în secunda doi cu sume infime şi terenul putem



să îl punem la dispoziţie. Dar trebuie să vedem cum îl facem, din ce bani îl construim,
cum funcţionează apoi? Cam asta este ideea serioasă  dacă povestim cu implicare şi
decizie.”
 Lazăr Bogdan: „Din punct de vedere politic nu cred că veţi întâmpina dificultăţi.
Întrebarea mea este de ce? Nu vă înţelegeţi cu Consiliul Judeţean? Trebuie să vorbim?”
 Paul Voicu: „Trebuie să ne înţelegem şi să ne punem la masă că vizează toate
consiliile locale şi toţi primarii!”
 Lazăr Bogdan: „De ce nu au început discuţiile de atâta timp?”
 Paul Voicu: „Discuţiile nu au început aşa! Au început altfel!  Că într-o parte să faci
bazin olimpic, că într-o parte să faci o sală polivalentă, în altă parte să faci nu ştiu ce!”
 Rareş  Buglea:  „Pentru  Skepsis  e  sufiecient  să  preluăm  Casa  de  Cultură  a
Studenţilor! Că e vorba de teatru, nu de tenis de masă! E sufiecient să preluăm Casa de
Cultură a Studenţilor! Discutăm mai târziu de polivalentă!”
 Raul  Sebastian  Tudoraşcu:  „Am  o  rugăminte!  La  art.  3  se  mandatează
viceprimarul cu atribuţii de primar.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă mai sunt pe proiect? Nu sunt, atunci supun la
vot proiectul de hotărâre cu propunerea făcută de domnul Raul Sebastian Tudoraşcu.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerea a fost votat cu  pentru  19 voturi
pentru Rodica Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea
Rareş,   Vasile Crişan,  Costinaş Marius Adrian,  Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,
Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu,  Pocol Dorin, Popa Pavel,
Popescu  Marius  Ciprian,  Presecan  Marius,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian
Tudoraşcu.”

 
 S-a adoptat Hotărârea 62/2020

 13.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  protocolului  de  colaborare  dintre
Municipiul Alba Iulia și Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia
 Se dă cuvântul doamnei Maria Seeman – manager public care prezintă proiectul
de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ  a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
 Comisia  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.
 Maria Seeman: „Este vorba de un protocol de colaborare propus a fi încheiat între
Municipiul Alba Iulia şi Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia, respectiv să alocăm
suma de 17400 lei pentru activităţi dedicate tinerilor în 2020. Ei propun trei evenimente:
Provocarea  Prieteniei,  Întâlnirea  Tinerilor  din  Protopopiatul  Ortodox  Alba  Iulia  şi
Marşul pentru Viaţă.  Peste 45 de tineri sunt aşteptaţi să participe  la fiecare dintre aceste
evenimente.”
 Vasile Crişan: „Să înţeleg  că cei 9000 de lei decontaţi, plătiţi prin factură când s-
au întâlnit tinerii ortodocşi sau neortodocşi, tot în cadrul acestui protocol a fost?”



 Paul Voicu: „A fost votat şi acela! Şi vă poate răspunde Domuţa! Pentru mine sunt
aceeaşi cetăţeni! Nu contează că sunt de etnie sau cetăţenie!  Pentru mine sunt cetăţeni ai
municipiului Alba Iulia! Eu nu am nici o problemă!”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Aceeaşi menţiune la articolul 3.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă mai sunt pe proiect? Nu sunt, atunci supun la
vot proiectul de hotărâre cu menţiunea făcută de domnul Raul Sebastian Tudoraşcu.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul cu menţiunea a fost votat cu  pentru  19 voturi
pentru Rodica Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea
Rareş,   Vasile Crişan,  Costinaş Marius Adrian,  Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,
Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu,  Pocol Dorin, Popa Pavel,
Popescu  Marius  Ciprian,  Presecan  Marius,  Sandu  Cornel  Stelian,  Raul  Sebastian
Tudoraşcu.”

 
 S-a adoptat Hotărârea 63/2020

 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Protocolului de Cooperare
încheiat între Asociația Green Revolution din România și Municipiul Alba Iulia 
 Se dă cuvântul doamnei Maria Seeman – manager public care prezintă proiectul
de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ  a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
 Comisia  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.
 Maria Seeman: „În 2014 a fost încheiat un protocol de colaborare  cu Green
Revolution.  Referitor  la  acele  biciclete puse la dispoziţia  cetăţenilor  şi  turiştilor  din
cetatea  Alba  Carolina.  Protocolul  expiră  în  curând  şi  se  propune prin  acest  proiect
prelungirea acestuia până în 31 decembrie 2022.”
 Lazăr Bogdan: „Aceştia sunt cei cu bicicletele care discutam de creşterea tarifului
atunci?”
 Maria Seeman: „În acest proiect nu se propune modificarea?”
 Lazăr Bogdan: „A! Le-a convenit până la urmă!”
 Maria Seeman: „Nu le-a convenit!”
 Lazăr Bogdan: „Dar prelungesc în continuare!”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă mai sunt pe proiect? Nu sunt, atunci supun la
vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan,  Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu.”
 
 S-a adoptat Hotărârea 64/2020



Maria Seeman: „Vreau să vă rog să mă lăsaţi să susţin şi proiectul nr. 35.”
 35. Proiect de hotărâre  privind aprobarea acordului cadru de parteneriat privind
colaborarea  dintre  A.N.  Apele  Române  –  Administrația  Bazinală  de  Apă  Mureș  și
Municipiul Alba Iulia
 Se dă cuvântul doamnei Maria Seeman – manager public care prezintă proiectul
de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Comisia Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
servicii publice şi comerţ  a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre.
 Maria Seeman: „Este vorba de aprobarea acordului cadru de parteneriat privind
colaborarea  dintre  A.N.  Apele  Române  –  Administrația  Bazinală  de  Apă  Mureș  și
Municipiul Alba Iulia. Şi pentru a obţine avizele  necesare se impune încheierea acestui
acord de parteneriat.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă mai sunt pe proiect? Nu sunt, atunci supun la
vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan,  Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian, Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 
 S-a adoptat Hotărârea 84/2020
  
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul
Alba Iulia 
 Se dă cuvântul domnului Alexandru Romaniţan – şef Serviciu urbanism care prezintă
proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Comisia  Consiliului  Local  pentru activităţi  ştiinţifice,  învăţământ,  cultură,  sănătate,
protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului a avizat favorabil
acest proiect de hotărâre.
 Alexandru Romaniţan: „Este vorba de un număr de şase denumiri de străzi.
Strada Pozanca, str. Radu Stanca, str. Episcop Marton Aron, str. Gheorghe Tătărescu, str.
Sălciua, str.Olarilor.”

Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă sunt pe proiect? Nu sunt, atunci supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  18 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan,  Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 
 S-a adoptat Hotărârea 65/2020



 16.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  actualizat  cu  privire  la
informarea și consultarea publicului și pentru a lua act ca prin art.5 din Hotărârea nr.
330/2019 a Consiliului local a fost aprobată documentația PUD – Construire centru de zi
servicii medicale și împrejmuire, Alba Iulia, strada Porumbelului, nr. 2 
  Se dă cuvântul  domnului  Alexandru Romaniţan – şef  Serviciu urbanism care
prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
  Comisia  Consiliului  local   de organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea
lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.

Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Popa Pavel.

 Alexandru Romaniţan: „Aici, dacă ţineţi minte am procedat exact la fel ca şi în
cazul  Lidl de pe Tudor Vladimirescu. În urma reclamaţiilor vecinilor s-au constatat
anumite  deficienţe  pe  întocmirea  raportului  de  consultare  publică.   Adică,  nu  erau
specificate  ceva ...  Chestii  de conţinut  cadru.  Pe lângă asta  mai  sesizau oamenii  la
momentul respectiv  că pe panou în teren s-a pus planşa  de reglementare urbanistică şi
nu planşa de mobilare, care zic ei că nu au înţeles şi că i-au indus în eroare.  Vecinul de
la nord era trecut  greşit   pe panoul din teren.   În urma discuţiilor  cu Prefectura şi
beneficiarul şi proiectantul s-a reluat procedura de consultare a populaţiei. Dacă ţineţi
minte  din  comisia  de  urbanism  a  fost  inclusiv  o  condiţie   privind  suplimentarea
numărului  locurilor  de parcare.  Iar  la îndemnul  ISC-ului  care  a  venit  în  control  pe
documentaţie, am zis că ne sugerau  să prezentăm atunci planşa aceasta ca să nu mai
aprobăm cu condiţii. Adică, se vede pe partea de est că s-au suplimentat locurile de
parcare. Este vorba de un centru de zi cu cabinete medicale. O să vă trec un pic pe
volumetrie. Terenul este în pantă. Pe partea de colţ e partea cea mai joasă crescând
undeva la trei metri. Construcţia propusă respectă în totalitate PUZ Şeigău având cea
mai mare înălţime în partea de jos undeva la opt metri. În partea de sus unde intră practic
în teren am undeva la trei metri şi ceva. Au fost din nou la consultarea populaţiei undeva
la  10  –  15  sesizări.  Aceleaşi  ca  şi  la  început.  Se  sesizează  anumite  probleme  pe
documentaţie,  care  atât  din  punctul  nostru  de  vedere  cât  şi  al  ISC-ului,  chiar  al
proiectantului, nu sunt pertinente. Altceva nu ştiu ce să vă zic.”

 Revine în sala de şedinţă domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

 Bumbu Nicolae: „Spuneţi-mi! Se respectă tot?”
 Alexandru  Romaniţan:  „Da.  E  verificat  şi  răsverificat.  Credeţi-mă   că  atâtea
răspunsuri am făcut pe documentaţia asta!”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă sunt pe proiect? Nu sunt, atunci supun la vot proiectul
de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  18 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan,  Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu,  Pocol Dorin,  Popescu Marius Ciprian,
Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”



 
 S-a adoptat Hotărârea 66/2020  
 

 17. Aprobarea unor documentaţii de urbanism:
 Art.1:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  ,,CONSTRUIRE  LOCUINTE
INDIVIDUALE  SI  REGLEMENTARE  STRADA ACCES”,  ALBA IULIA,  STR.
RETEZAT,  FN,  solicitant  GABOR  GHEORGHE  SI  COPROPRIETARI, conform
planului de situație anexat.
  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan   –  şef Serviciul urbanism- care
prezintă  PUZ-ul  precum şi raportul de specialitate.
  Comisia  Consiliului  local   de organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea
lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Alexandru Romaniţan: „Suntem la este de Orizont pe strada Zenit şi Retezat. O
parcelă de teren-imobil între cele două străzi.  Se propune pe mijloc crearea unei străzi de
acces şi lotizarea. Sunt două variante în ceea ce priveşte strada. Prima variantă cu stradă
de tip înfundat cu pastilă de întoarcere datorită restricţiilor  de la Electrica. Iar pe viitor se
va prelungi  până în Retezat strada. Au fost anumite condiţii care s-au îndeplinit.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă  sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 1. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
  ”Fiind supus la vot, articolul 1  a fost votat cu  pentru 18 voturi pentru Rodica
Andronescu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan,
Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu,  Pocol Dorin,  Popescu Marius Ciprian,
Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Bumbu Nicolae.

 Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal ,,MODIFICARE PUZ “IUSURI”
APROBAT PRIN HCL 446,  ART.  15,  DIN 20.12.2007”,  ALBA IULIA,  STR.
VIILOR,  FN,  solicitant  MARIS  IOAN,  MARIS  MIHAELA  MARIA,  SC
PERFETTO TRADING SRL, JOSAN EUGEN, conform planului  de  situație
anexat.
  Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan   –  şef Serviciul urbanism- care
prezintă  PUZ-ul  precum şi raportul de specialitate.
  Comisia  Consiliului  local   de organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea
lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.

Revine în sala de şedinţă domnul consilier Popa Pavel.

 Alexandru Romaniţan: „Modifică PUZ Iuşuri aprobat prin HCL nr. 446/2007.
Strada Viilor, pasarela de la Partoş. Ce vedem cu roşu e întreaga suprafaţă studiată prin
CF. Situaţia existentă din PUZ-ul Iuşuri prezintă  trama stradală după cum se vede.



Prezentul PUZ propune anularea  acestui tronson  şi redesenarea cumva a acestuia. Se
propune o stradă prelungită.  Se modifică de asemenea reglementările urbanistice. Se
preiau reglementările specifice  MA3 zonă mixtă. E clar că zona e una mixtă. În comisia
de urbanism asta a fost o condiţie.  Era până la aprobare dar noi am prezentat-o deja.
Trama stradală pe o zonă mai mare ca să vedem legăturile.” 
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă  sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 2. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, articolul 2  a fost votat cu  pentru 18 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile Crişan, Costinaş
Marius  Adrian,  Domuţa  Iulius  Viorel,  Haşa  Cătălin,  Lazăr  Bogdan,  Lupea  Gabriel,
Moldovan Angela, Paul Voicu,  Pocol Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius Ciprian,
Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

Art.3: Se însuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 12736/05.02.2020

Aprobă  Planul  Urbanistic  de  Detaliu  ,,CONSTRUIRE  LOCUINTE
COLECTIVE”,  ALBA  IULIA,  STR.  BRANDUSEI,  NR.  20G,  solicitant
COSTEA ROMULUS  PETRU,  COSTEA SILVIA, cu  conditia  repozitionarii
locului de joaca in zona celor 4 locuri de parcare din rezalitul de pe latura estica
a imobilului, conform planului de situație anexat.
 Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan   –  şef Serviciul urbanism- care
prezintă  PUZ-ul  precum şi raportul de specialitate.
  Comisia  Consiliului  local   de organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea
lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Alexandru Romaniţan:  „Avem o parcelă  de teren.  Aici  vreau să  vă zic  de la
început că aveţi înaintate dezacorduri de la vecinii de pe nord şi sud. Cred că sunt şi în
sală. Se propune o clădire de locuinţe P + 3, demisol parţial, parter şi trei etaje. Un număr
total de 56 de apartamente şi 72 de locuri de parcare. Clădirea arată ceva de genul.  Au
fost trei problme semnalate în comisia de urbanism. Odată cu locul de joacă, care nu am
fost prezent la şedinţă dar bănuiesc că nu l-au văzut, că era desenat. Locul de joacă care e
obligatoriu.  După aceea se discută de studiul de însorire. În această privinţă vreau să vă
spun că există aviz DSP favorabil. Bănuiesc că dacă era necesar ... l-au solicitat ei studiul
de însorire ... e în atribuţiile lor.”
 Paul Voicu: „Domnul arhitect şef! Ce nu văd pe planşă e obligaţia pe care noi  am
spus-o de anul  trecut  în Consiliul  local!  Platformă îngropată pentru colecatre gunoi
menajer!”
 Alexandru Romaniţan: „Este!”
 Paul Voicu: „Este?”
 Alexandru Romaniţan: „Uite aici cu roz dacă vedeţi!”
 Paul Voicu: „Ok.”
 Alexandru Romaniţan:  „Iarăşi,  cea mai mare problemă care a fost  sesizată în
comisie a fost, după cum ştiţi, regulamentul general 525 pe ţară din 96 care zice că nu
poţi să depăşeşti  cu mai mult de două niveluri clădirile direct învecinate. Asta în cazul



PUD-urilor ...  PUZ-ul  prevede o excepţie. În urma discuţiilor, în urma şedinţei am
contactat ISC Braşov  să vedem punctul lor de vedere şi ne-au zis aşa: dat fiind faptul că
avem PUG, PUG-ul permite maxim p + 3, nu se mai aplică regula din HG 525. Că ne
place sau nu. Nu ştiu. Poate greşesc şi ei. Nu ştiu ce să zic. Dar acesta este punctul lor de
vedere.”
 Paul Voicu: „Eu îţi spun atât cu cetăţeni şi cu martori! Amenda este direct la
arhitectul şef! În urma controlului de la Inspecţia în Construcţii, amenda este direct la
arhitectul şef!”
 Alexandru Romaniţan: „Vă zic sincer. Noi am aplicat dintotdeauna regula asta.
Acum am zis să îi întrebăm. Punctul lor de vedere acesta a fost.”
 Paul Voicu: „Deci, PUG-ul prevede P + 3?”
 Alexandru Romaniţan: „Da.”
 Pocol Dorin: „Ce clădiri sunt în vecinătate?”
 Alexandru Romaniţan: „Cea mai apropiată este casa doamnei de la sud.”
 Pocol Dorin: „La ce distanţă?”
 Alexandru Romaniţan: „15,20 metri.”
 Paul Voicu: „Deci, mai mult  decât înălţimea blocului.”
 Doamna din public: „Faţă de gard construcţia este la 10 metri din care 1,20 metri
balcoanele.  Este prevăzută o stradă privată exact pe toată lungimea parcelei mele. Am
făcut şi eu la ISC Braşov sesizare.  Dar nu ştiu! Există o lege, totuşi!  Nu cred  dacă în
baza unui punct de vedere al inspectoratului ... Nu ştiu! Avem o lege pe care trebuie să o
aplicăm! Şi în hotărâre şi în PUZ  am găsit această specificaţie. Deci, vreau doar să atrag
atenţia! La regimul de înălţime nu m-am opus! Nu am dat dezacord! Am dat acord cu
condiţie! Şi doar vreau să atrag atunci la regimul de înălţime.”
 Alexandru Romaniţan:  „Eu asta v-am zis de la început.  Noi dintotdeauna am
aplicat regula asta. Acum, în urma discuţiei ... poate greşim. Poate venim peste o lună  şi
îl retragem că vine şi mă amendează. E un risc. Votaţi în cunoştinţă de cauză!”
 Doamna din public: „Hotărâri am găsit. Aşa spune. Regimul de înălţime va fi cel
permis de unitatea teritorială de referinţă în care se construieşte, fără ca diferenţa de
înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile învecinate imediat. Asta e
legea!”
 Pocol Dorin: „Casa dumneavoastră este pe parter?”
 Doamna din public: „Da. E pe parter. Pe toată lungimea parcelei mele va fi acel
bloc masiv. Vor fi 56 apartamente. Deci,  nu mă opun construcţiei! Vreau să ştiu doar că
este legal. Dacă legea spune 2 sau 3 etaje, nu mă opun!”
 Pocol Dorin: „Chestia e că PUG-ul prevede maxim P + 3.”
 Alexandru Romaniţan: „Se respectă. Deci, reglementările urbanistice înafară de
situaţia asta cu diferenţa, toate sunt respectate. Astea se pot verifica. E discuţia asta.”
 Paul Voicu: „Domnule arhitect şef! Dar comisia tehnică?”
 Alexandru Romaniţan: „aviz favorabil. Dar acolo a fost discuţia asta cu regimul
de înălţime. În urma comisiei ...”
 Doamna din public: „Am înţeles că i s-a transmis să refacă planurile cu 2 etaje.
Deci,  comisia de specialitate aşa a considerat.”
 Pocol Dorin: „Cum a fost?”
 D-na  Adela  Radu:  „Bună  ziua.  Eu  am  întocmit  proiectul  respectiv.  M-am



documentat foarte bine. Într-adevăr în comisia de urbanism ni se spuse faptul acesta că
trebuie să avem diferenţă de maxim două niveluri între clădiri.  Însî, m-am documentat şi
într-adevăr  noi trebuie să respectăm regulamentul local de urbanism, nu regulamentul
general. Pentru că în baza regulamentului  general de urbanism se fac regulamentele
locale. De ce mai avem regulamente locale dacă avem acest regulament general?”
 Doamna din public: „Păi, eu din regulamentul local  v-am citit acest articol.  Din
Consiliul local care este valabil în momentul de faţă.”
 Doamna Adela Radu: „Regulamentul local trecut prin PUG! Regulamentul local
ataşat PUG-ului! Ce e oficial!”
 Alexandru Romaniţan: „Regulamentul pe care îl aveţi e dinainte de PUG.”
 Doamna Adela Radu: „Şi încă un aspect. Am discutat cu Alex  şi aş vrea să ştiu şi
părerea lui. Nu ştiu dacă s-a mai documentat.  Eu m-am documentat şi în momentul de
faţă clădirea vecină nu este recepţionată.  O speţă doar să o discutăm să vedem şi părerea
dumneavoastră. Nu este receţionată şi e pusă de vânzare. Ce facem dacă potenţialul
cumpărător vrea să mai ridice  un nivel? Împiedicăm dezvoltarea unei zone?”
 Doamna din public: „Eu mi-am primit autorizaţia în 2019. Mi-am pornit această
construcţie de bună credinţă. Normal, venind vestea că se construieşte un bloc atât de
mare pe toată lungimealaturii, pe moment aceasta a fost reacţia.  M-am speriat şi am vrut
să plec de acolo. Cunosc preţurile în zonă.  Deci, afectează.”
 Paul Voicu: „ Dacă îmi permiteţi. Este o chestiune punctuală dar noi trebuie să o
înţelegem ca şi consilieri locali să votăm în consecinţă. Vor fi  mai multe aspecte în
diferite puncte în care or să vină arhitecţi şi proiectanţi cu aceste lucruri. Ori noi aici
votăm un vot după ce trece prin comisii, după ce avem toate elementele tehnice, juridice
în cauză soluţionate.  Ori în cazul acesta, dacă şi dumneavoastră sunteţi de acord, eu zic
să îl amânăm şi să soluţionăm clar  aceste probleme juridice.”
 Lazăr Bogdan: „Ce să soluţionăm?”
 Paul Voicu: „Păi, nu noi! Să soluţioneze tehnicii!”
 Lazăr Bogdan: „Ce? Regimul de înălţime îl respectă, avem loc de joacă!”
 Paul  Voicu:  „Domnule  consilier!  Nu mă  certaţi  pe  mine!  E  punctul  meu  de
vedere! Al dumneavoastră poate să fie altul! Eu nu vreau să mă cert ciu nimeni şi cu
dumneavoastră deloc!”
 Lazăr Bogdan: „Staţi un pic! Avem un proiect aici care arată foarte bine şi nu îl
votăm! De ce?”
 Paul Voicu: „Eu vorbesc despre toate blocurile care în PUG  se prevede regimul
de înălţime şi din acest punct de vedere al HG este alt regim!”
 Lazăr Bogdan: „Când am discutat acum două luni de zile de zona din centru  când
a  fost  domnul  arhitect  Străjan  aici  şi  am zis  că  vrem să  dezvoltăm oraşul,  chiar
dumneavoastră ne-aţi spus foarte frumos! Atunci nu l-aţi amânat!”
 Paul Voicu: „Nu reţineţi exact ce s-a discutat acolo! Dacă tot  vă certaţi cu mine!
Şi aşa preferaţi! Eu vă spun că acolo de jur împrejur erau P + 1 + M  şi dumneavoastră
aţi aprobat P + 2 + M!”
 Vasile Crişan: „Am vrut să întreb doar atât. Văd că se construieşte un bloc cu 56
de apartamente. Ce suprafaţă are locul de joacă?”
 Rareş Buglea: „Cât prevede legea!”
 Vasile Crişan: „Sunr vreo 15-20 de copii!”



 Marius Adrian Costinaş: „Dacă avem PUG şi acolo e scris foarte clar P + 3, eu nu
văd nici un viciu acestui proiect.  Chiar dacă discutăm de o hotărâre de guvern anterioară
din 1996. Practic, atunci  când s-a elaborat PUG-ul s-au avut în vedere toate actele
normative care au fost în vigoare. S-a făcut această detaliere şi el a fost aprobat prin
hotărâre de consiliu. Eu nu văd acum impedimentele de a a aproba acest proiect în
condiţiile în care el se înscrie  în reglementarea urbanistică generală.”

 Revine în sala de şedinţă domnul consilier Bumbu Nicolae.

 Paul Voicu: „Mulţumim frumos! Supuneţi la vot!”
 Pocol Dorin: „Vreau să vă reamintesc, dragi colegi, că cazul de faţă se aseamănă
foarte tare  cu n situaţii Alba Miceşti unde în PUG este prevăzut P + 5.  Şi acolo au fost
oameni care şi-au cumpărat teren şi au făcut casă acum 10 ani şi acum vine un proiect de
P + 3  sau 5 cât prevede PUG-ul. Sunt nemulţumiţi de ce trebuie să fie un bloc lângă ei.
Păi, se merge pe ideea văzut, cumpărat, achitat de obicei! Acum, ce ar însemna dacă vin
investitori şi fac blocuri ... să nu mai facem între Alba Iulia – Miceşti, unde în general în
orice oraş pe arterele principale este prevăzut  regim de înălţime mai mare decât la
periferii? Trebuie să rămânem la parter?”
 Dl. Costea: „Mă numesc Costea. Sunt solicitantul proiectului. Am vrut iniţial să
facem spaţii comerciale la parter pe toată suprafaţa. I-am solicitat doameni părerea. Nu a
fost de acord. Şi ...”
 Doamna din public: „Nu a fost aşa!”
 Domnul Costea: „Mi-aţi spus de condiţii neortodoxe. Motiv pentru care am şi
retras blocul. Aşa cum zicea domnul Pocol. Distanţa e mare. Sunt 15 metri. L-am mai
retras cu patru metri.  Şi am pus încă un rând de parcare pe lung ca să fie distanţa mai
mare. Amplasamentul dânsei este la sud. Are este, sud, vest lumină deplină. Nu am
înţeles de ce. Eu am vrut să fie bine să nu ne certăm cu nimeni. Şi am o problemă cu
constructorul. Fiind lucrare mare am rezervat. Ce să fac acum?  Aşa poate să fie la
nesfârşit moţiuni mici! La oameni cu raţiuni mari!”
 Domnul Damian: „Sunt arhitect şi o singură chestiune aş vrea să spun.  Legea 525
este o lege organică  care regulament local de urbanism trebuie să se muleze pe această
lege. Tu nu ai voie să faci un regulament local de urbanism care să iasă  din prevederea
legii nr. 525. În această situaţie este clar  că regulamentul de urbanism  permite P + 3.
Este clar că aveţi voie să faceţi P + 3. Doar că vecinătăţile în cazul de faţă fiind un parter
se puteau rezolva foarte simplu cu o clădire în trepte de la P + 2 să ajungeţi la P + 3.
Inclusiv pe partea de nord a lotului  puteaţi să faceţi un P + 4 sau un P + 3 + M.”
 Alexandru Romaniţan: „S-a semnalat faptul că ... vreau să fie discutată şi chestia
asta.  Că merge mâine la Prefectură.  Că nu au fost date notificările la unul dintre vecini.
La fratele dânsei.  Poate ne ziceţi dumneavoastră.”
 Doamna din public: „Mai este o parcelă învecinată la care ni s-au prezentat doar
verbal. Vreau notificat şi acord. Ştie unde locuieşte. Cunoaşte datele. Trebuia să meargă.
Aşa e corect.  Nu facem whats app.„
 Domnul Costea: „Pot să vă informez. Cu fratele dânsei nu am povestit niciodată.
Mi s-a spus că e fratele dânsei. I-am cerut acceptul.  S-a renunţat la comercial. I-am dat
şi pentru fratele formularele amândouă  şi am zis să se hotărască să îmi spună.  Că am zis



că trebuie să le depun. Azi când noi povestim, nu le-am primit. Păi, ce să mai fac?”
 Rareş Buglea: „Vreau să îl întreb pe domnul arhitect dacă o amânare de o lună, nu
mai mult de o lună, îl ajută pentru reglementare?”
 Domnul Costea: „Vă rog să ţineţi cont de constructor!”
 Rareş Buglea: „Exact. Fără să încurcăm constructorul.”
 Alexandru Romaniţan: „Vă zic sincer. După şedinţă, după ce m-am întors şi am
aflat era cât de cât să îl retragem de pe ordinea de zi. Tocmai de aia, fiind timpul scurt am
telefonat. Pentru că, pentru adresă scrisă nu era timp. În urma discuţiilor cu ISC  am
hotărât să îl lăsăm totuşi să ne asumăm. Adică, credem că e corect. Acum ... cum credeţi.
Dacă e nevoie de o amânare de o lună să facem o adresă oficială către minister şi ISC,
putem face asta.”
 Pocol  Dorin:  „Eu te  mai  întreb odată.  Încalcă vreo lege urbanistică  proiectul
acesta? Da sau nu?”
 Alexandru Romaniţan: „Conform PUG-ului nu.”
 Pocol Dorin: „De ce să amânăm?”
 Doamna din public: „Şi conform regulamentului?”
 Alexandru Romaniţan: „Doamnă, ne luăm după PUG!”
 Doamna din  public:  „Părerea  mea  este  că  nu vreţi  o  dezvoltare  responsabilă
pentru  oraşul  nostru!  Uitaţi-vă  cum sunt  spaţiile  verzi!  Sunt  nişte  spaţii  reziduale!
Părerea mea este că nu e o dezvoltare responsabilă, chiar dacă e una responsabilă!”
 Alexandru Romaniţan: „Anulaţi acele parcări că aveţi de unde!”
 Bumbu Nicolae: „Asta înseamnă anularea proiectului.”
 Haşa Cătălin: „Aprobare cu condiţii.”
 Pocol Dorin: „Mie mi s-a părut interesantă propunerea colegului cu două etaje în
partea asta şi crescut unul dincolo.  Ca număr de apartamente tot acolo ajungi.  Ce
spuneţi, domnul Costea?”
 Alexandru Romaniţan: „Vă rog să mai ţineţi cont că şi vecina de pe nord şi-a
exprimat dezacordul.”
 Lazăr Bogdan: „Punem condiţia să mute locul de joacă!”
 Angela Moldovan: ”Da. Supun la vot articolul  cu propunerea de a se muta
locul de joacă? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, articolul 3 şi propunerea a fost votat cu  pentru  16 voturi
pentru Rodica Andronescu,  Bunea Ioan Iulian,  Buglea Rareş,   Costinaş Marius Adrian,
Domuţa Iulius Viorel, Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan Angela,
Paul Voicu,  Pocol Dorin,  Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu
Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu şi 3 abţineri Bucur Dumitru, Vasile Crişan,
Bumbu Nicolae.”

 Art.4:  Se insuseste  raportul  privind informarea si  consultarea publicului  nr.
13950/07.02.2020
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI
IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. PETRU DOBRA, NR. 2F, solicitant MUGUR
COSTINEL, conform planului de situație anexat.
Se dă cuvântul d-lui Alexandru Romaniţan   –  şef Serviciul urbanism- care prezintă
PUZ-ul  precum şi raportul de specialitate.



  Comisia  Consiliului  local   de organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea
lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Alexandru Romaniţan: „Suntem pe strada Petru Dobra. Este aleea de acces către
Xerom.  E  o  parcelă  foarte  îngustă,  foarte  micuţă.  S-a  solicitat  PUD  strict  pentru
amplasarea în teren. Se propune o locuinţă P + M.  Vreau să vă spun că s-a strecurat o
eroare materială. E Murgu. Nu Mugur. Beneficiarul.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă  sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 4 cu menţiunea făcută de domnul Romaniţan. Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, articolul 4 împreună cu menţiunea a fost votat cu  pentru 19
voturi pentru Rodica Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru,
Buglea  Rareş,   Vasile  Crişan,  Costinaş  Marius  Adrian,  Domuţa  Iulius  Viorel,  Haşa
Cătălin, Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu,  Pocol Dorin,
Popa Pavel,  Popescu Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel  Stelian,  Raul
Sebastian Tudoraşcu.”

 Art.5:  Se insuseste  raportul  privind informarea si  consultarea publicului  nr.
13984/07.02.2020

   Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE SECTIA DE PSIHIATRIE
A SPITALULUI  JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA”,  ALBA IULIA,  BD.
REVOLUTIEI 1989, NR. 23, solicitant SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA
IULIA, conform planului de situație anexat.
 Comisia  Consiliului  local   de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea
lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Alexandru Romaniţan: „Construire secţie de psihiatrie. E un PUD expirat. Nu se
modifică nimic. Se reia consultarea populaţiei. A fost PUD aprobat în 2015 – 2016. Din
neglijenţă a expirat PUD-ul. După lungi încercări s-au semnat contracte de finanţare dar
nu mai era documentaţia valabilă.”
 Vasile Crişan: „Dacă a expirat, mai putem prelungi?”
 Alexandru Romaniţan: „Dar nu prelungim. Aprobăm din nou.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă  sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 5. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, articolul 5  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 
 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Haşa Cătălin.

 Art.6:  Se insuseste  raportul  privind informarea si  consultarea publicului  nr.
12811/05.02.2020
Aprobă Planul  Urbanistic  Zonal  „REGLEMENTARE  STRADA IN  VEDEREA



CONSTRUIRII  DE  LOCUINTE  INDIVIDUALE”,  ALBA  IULIA,  STR.  ANA
IPATESCU,  FN,  solicitant  DREGHICI  ALEXANDRU  FLORIN,  HATEGAN
CAROLINA, conform planului de situație anexat. 
 Comisia  Consiliului  local   de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea
lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Alexandru Romaniţan:  „Suntem în Partoş  pe strada  ana  Ipătescu.  O serie  de
imobile.  Se  propune  o  stradă  pe  mijloc.  Parcelare.  Se  păstrează  reglementările
urbanistice L3.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă  sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 6. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, articolul 6  a fost votat cu  pentru  18 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel,
Moldovan Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius  Ciprian,
Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”
 
  Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului
nr. 12812/05.02.2020
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, DEPOZIT,
ATELIER  INTRETINERE  AUTO  SI  LOCUINTE  DE  SERVICI”,  ALBA
IULIA, SOSEAUA DE CENTURA, DN1/E81, solicitant SC URS CONSTRUCT
SRL, conform planului de situație anexat.
  Comisia  Consiliului  local   de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea
lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Alexandru Romaniţan: „La fel. O documentaţie avizată pe şoseaua de centură.
Drumul Ciugudului, oaselor. Se propune construirea unui sediu de firmă cu un corp de
birouri în faţă P + 1, locuinţă de serviciu pentru angajaţi P + 1, atelier de întreţinere
auto.”
 Vasile Crişan: „nu cumva a fost acum câteva luni?  Vin ceva modificări?”
 Alexandru Romaniţan: „Nu.  A fost avizat şi acum vine la aprobare.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă  sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 7. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, articolul 7  a fost votat cu  pentru  18 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel,
Moldovan Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius  Ciprian,
Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Lazăr Bogdan.

 Art.8: Prelungește termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Plan
Urbanistic  de  Detaliu  aprobat  prin  HCL  nr.  108/24.03.2017,  ART.  6,
„REAMENAJARE SPATIU MEDIA MULTIFUNCTIONAL, EXTINDERE LA



PARTER  SI  SPATII  DE  CAZARE  LA ETAJUL 1”,  Alba  Iulia,  str.  Vasile
Alecsandri, nr. 60, solicitant SC DENY LOOK SRL.
 Comisia  Consiliului  local   de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea
lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Alexandru  Romaniţan:  „Acesta  nu  e  expirat.  Se  prelungeşte  termenul  de
valabilitate pentru PUD. Suntem la fostul bowling.”
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă  sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 8. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, articolul 8  a fost votat cu  pentru  17 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan,  Costinaş  Marius  Adrian,  Domuţa  Iulius  Viorel,    Lupea  Gabriel,  Moldovan
Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu  Marius  Ciprian,  Presecan
Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

Art.9: Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism PUD de la art.3, art.4 si art.5
perioada de valabilitate de 3 ani.
 Comisia  Consiliului  local   de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea
lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură a avizat favorabil acest articol.
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă  sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 9. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, articolul 9  a fost votat cu  pentru  17 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan,  Costinaş Marius Adrian,  Domuţa Iulius Viorel,    Lupea Gabriel,  Moldovan
Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu  Marius  Ciprian,  Presecan
Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

Art.10 Se stabilește, pentru documentațiile de urbanism PUZ de la art. 6 si art. 7
perioada  de valabilitate  pana  la  aprobarea  unei  alte  documentatii  de urbanism pe
terenul reglementat.
  Comisia  Consiliului  local   de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea
lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură a avizat favorabil acest articol.
 Angela Moldovan: ”Discuţii dacă  sunt la acest articol? Nu sunt, atunci supun la
vot articolul 10. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?”
 ”Fiind supus la vot, articolul 10  a fost votat cu  pentru 17 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan,  Costinaş  Marius  Adrian,  Domuţa  Iulius  Viorel,    Lupea  Gabriel,  Moldovan
Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu  Marius  Ciprian,  Presecan
Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”
  
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre  împreună  cu  cele  9
articole. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, articolul 10  a fost votat cu  pentru 17 voturi pentru Rodica



Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan,  Costinaş  Marius  Adrian,  Domuţa  Iulius  Viorel,    Lupea  Gabriel,  Moldovan
Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu  Marius  Ciprian,  Presecan
Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 67/2020

 Revine în sala de şedinţă domnul consilier Haşa Cătălin.

  Alexanru Romaniţan: „Vroiam să vă spun că avem două petiţii la diverse. E vorba
de  regulamentul  de  funcţionare  a  teraselor  sezoniere.  Aveţi  două  petiţii.  V-au  fost
înaintate. Vreau să vă zic ... asta le-am spus şi beneficiarilor ... domnilor, noi o să ţinem
cont. Oricum e în consultare publică şi ţinem cont. Multe din chestii sunt relevante. Şi o
să  ţinem cont  la  noul  regulament.  Dacă  vreţi  să  mai  discutăm?  Oricum o  să  vină
proiectul.”

  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul
de închiriere nr.94.145/2013 încheiat între municipiul Alba Iulia și Uniunea Națională
pentru Progresul României-Filiala Alba 
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Serviciu licitaţii  contracte -  care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

   Comisia  Consiliului  local   pentru administrarea domeniului  public şi
privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Comisia  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.
 Mihai Pripon: „În acest proiect este vorba de spaţiul deţinut de către UNPR, spaţiu
care înainte a fost închiriat PPDD-ului. Spaţiu pe care dânşii vor să îl împartă cu alte
formaţiuni politice, astfel încât vă propunem să încheiem un act adiţional la contractul
pe care îl avem cu dumnealor.”
 Paul Voicu: „Cu cine îl împart?”
 Mihai  Pripon:  „Staţi  că  vă spun.  Că e  la  punctul  22 celălalt.  Partidul  pentru
Progresul României.”
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  18 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lupea Gabriel,
Moldovan Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius  Ciprian,
Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 68/2020

 Revine în sala de şedinţă domnul consilier Lazăr Bogdan.



 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei
părți din imobilul(construcție) Cămin Cultural Bărăbanț, situat în Alba Iulia-Bărăbanț,
str.Mureșului, nr.140 
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Serviciu licitaţii  contracte -  care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

   Comisia  Consiliului  local   pentru administrarea domeniului  public şi
privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Mihai Pripon: „Având în vedere faptul că în Căminul cultural din Bărăbanţ există
la acest moment două încăperi nefolosite, care au fost înainte date în administrare către
Agenţia  Naţională  pentru  Arii  Protejate  şi  există  solicitări  din  partea  diferitelor
organizaţii pentru spaţiu, vă propunem să fiţi de acord să scoatem la licitaţie.”
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 69/2020

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei
părți din imobilul(construcție) Cămin Cultural Micești, situat în Alba Iulia-Micești,
str.Scărișoarei, nr.16 
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Serviciu licitaţii  contracte -  care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate. 
   Comisia Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Mihai Pripon: „Este vorba de o situaţie asemănătoare, doar că aici este vorba  de o
încăpere din căminul cultural din Miceşti unde a mai funcţionat o farmacie pe bremuri şi
cineva doreşte să facă din nou.”
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul   a  fost  votat cu  19  voturi  pentru  Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 70/2020
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 4



locații situate în municipiul Alba Iulia, Parcul Unirii, FN, în scopul desfășurării de
activități comerciale de tip comerț stradal 
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Serviciu licitaţii  contracte -  care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate. 
   Comisia Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Mihai Pripon: „Este vorba de închirierea prin licitaţie publică a patru locaţii pentru
desfăşurarea de activităţi comerciale tip comerţ stradal, conform dispoziţiilor art. 9 din
HCL nr. 162/2019  prin care au fost aprobate aceste locaţii. Aceste locaţii vor fi destinate
vânzării de produse realizate de către artiştii plastivi în ateliere proprii. Rugămintea ar
fi ... mă rog. Dintr-o eroare, la redactarea proiectului ... să completăm la caietul de sarcini
la capitolul 3 alineatul penultim  şi în documentaţia de atribuire capitolul 3 alineatul
penultim „fiecare ofertant poate depune doar o singură ofertă pentru o locaţie”.
 Bumbu Nicolae: „Şi nu exclusiv pentru cei care?”
 Mihai Pripon: „Ba da. Asta scrie. Exclusiv. Nu poate să participe decât cei care au
calitatea de artişti plastici.”
 Doamna din public: „Eu sunt iniţiatorul proiectului. Proiect demarat de anul trecut
. Proiectul nu cere bani. Ideea este. Noi cerem numai bunăvoinţa dumneavoastră. Să fie
de bun augur  trebuie neapărat  modificate  cerinţele.  Adică,  să  poată  participa numai
artiştii profesionişti, că altfel ne trezim  cum ne-am trezit la celălalt proiect şi s-a făcut o
aglomeraţie fără noimă. S-a transformat totul într-un talcioc. Aşa. Noi ne dorim prin
acest proiect  să promovăm cetatea. Pentru că nu o putem promova numai cu articole
chinezeşti! Şi artiştii plastici nu au unde să îşi vândă produsele pe care le fac. Pe ei nu îi
întreabă pe nimeni din ce trăiesc. Deci, trebuie schimbat şi votat „absolvenţi de institute
de artă şi organizaţii profesionale ale acestora”. Vă rog să supuneţi la vot! Că dacă nu se
consemnează ...  Aici ştiţi cum apare. Certificate de calificare, etc! Astea ce înseamnă?”
 Domnul din public: „Orice portiţă va fi o cale largă!”
 Doamna din public: „Şi atunci, preţul iară saltă şi artiştii iarăşi vor rămâne pe
afară!”
 Sandu Cornel Stelian: „Deci, dumneavoastră  ce cereţi? Să fie una din uniunile
artiştilor plastici? Nu?”
 Doamna din public: „Nu neapărat! Absolvenţi de institute!”
 Bumbu Nicolae: „Să prezinte diplome! Cu diplome!”
 Sandu Cornel Stelian: „Deci, artişti nu pot să fie fără!”
 Paul Voicu: „Dar măi oameni buni! Nu vă supăraţi pe mine! Ajungem, ne certăm,
vorbim unii despre alţii! Eu mă cert cu domnul Lazăr!  Fiecare are o opinie! Nu vă
certaţi între voi! După ce avem preşedinte?”
 Lazăr Bogdan: „În viziunea mea nu ne-am certat! Am avut o discuţie foarte ok!”
 Sandu Cornel Stelian: „Artiştii nu pot fi fără studii?”
 Doamna din public: „Da. Amatori!”
 Sandu Cornel Stelian: „Deci, un pictor dacă nu a făcut neapărat nu ştiu ce studii,
nu poate să îşi picteze şi să îşi vândă tablourile?”
 Doamna din public: „Pentru că atunci  iar se face aglomeraţie fără margini  şi
ajungem la preţuri exorbitante  şi artiştii nu îşi permit!”



 Sandu Cornel Stelian: „Noi vorbim aici să fie făcute de ei înşişi. Să nu fie aduse
din afară. Faptul că nu ştiu ...”
 Bumbu Nicolae: „Eu aşa am înţeles din proiectul doamnei că la această licitaţie ar
trebui să  participe  doar  cei  care  au diplome în domeniul  acesta.  Nu? Că şi  eu de
exemplu, chiar dacă ştiu să pictez bine sau să desenez, dacă nu am o diplomă la mână
care să ateste că ştiu să pictez, nu am dreptul! Nu?”
 Doamna din public: „Eu am propus dosar profesional. Mi s-a refuzat. Mi s-a zis
că sunt prea multe hârtii. Şi nu are rost. Dar un dosar profesional cu pozele  ar putea fi
elocvent. Ar putea fi elocventă o comisie de cultură. Orice.”
 Haşa Cătălin: „Îngrădiţi! Ar putea să fie şi artişti amatori!”
 Doamna din public: „Staţi să vă spun ceva. Primul proiect care este în cetate acolo
e foarte lejer. Deci, există deja proiect pentru aceste persoane.”
 Marius Adrian Costinaş: „ Vreau să aflu că nu ştiu exact la ce se referă  litera e la
condiţiile cumulative. Are o calificare în domeniul artelor plastice. Eu cred că e rezolvată
aici.  În viziunea dânşilor, calificarea în domeniul artelor plastice ... eu cred că ăla e un
document. Nu?  Ce reprezintă?”
 Domnul din public: „Artiştii plastici profesionişti înseamnă  oamenii  care termină
o facultate  de arte şi au o licenţă.”
 Lazăr Bogdan: „Numai un pic. Nu putem să îngrădim nişte drepturi! Sau ... în
fine! Artist!  Dacă eu sunt artist, pictez foarte bine doar că nu am fost la şcoală de
pictură, aia înseamnă  că nu am voie să mi le expun?  Ca şi la matematică! Dacă sunt
geniu  în  matematică  dar  nu  am absolvit  facultatea  de  matematică  informatică,  aia
înseamnă că nu sunt matematician?”
 Sandu Cornel Stelian: „Nu poţi preda! Sunt reglementate de lege!”
 Lazăr Bogdan: „Foarte bine! Atunci, hai să le rezolvăm problema asta! Să lăsăm
toţi artiştii! Mai ales la artă, nu cred că artistul e dat  de diplomă! Artistul se naşte cu ea!
E o vocaţie!”
 Doamna din public: „Acest proiect a fost scris pentru artiştii profesionişti!”
 Domnul din public: „Noi am fost selectaţi odată!”
 Angela Moldovan: „Supunem la vot proiectul aşa cum este!”
 Doamna din public: „Pentru că mapa profesională ...”
 Angela Moldovan: „Doamnă!”
 Paul Voicu: „Doamnă! Atenţie la doamna preşedinte! Conduce şedinţa!”
 Angela Moldovan: „Deci, supunel la vot proiectul aşa cum a fost prezentat. Cine
este pentru? Abţineri?”
 Sandu Cornel Stelian: „Cu amendamentul adus de domnul Pripon.”
 Bumbu Nicolae: „Staţi puţin că eu nu am înţeles care este amendamentul!”
 Mihai Pripon: „Eu am propus corectarea.”
 Doamna din public: „Păi, spuneţi-mi atunci ce înseamnă certificat  de calificare,
etc? Nu se poate aşa!”
 Rareş Buglea: „Eu am înţeles că ceea ce ne dorim cu toţii şi ceea ce îşi doresc şi
dânşii,  să  nu  mai  lăsăm  promovarea  cetăţii  doar   pe  mâna  chinezăriilor.  Suntem
organizaţii profesionale şi daţi-ne, faceţi-ne loc să ... Ok.  Ce are dacă un meşter popular
vine şi face din nuiele?”
 Doamna din public: „Este proiectul din cetate de piaţa pentru artizani!”



 Bumbu Nicolae: „Dar spuneţi-mi! Dumneavoastră vă doriţi doar cei cu hârtie?”
 Doamna din public: „Dar spuneţi-mi dumneavoastră cum îi selectăm dacă nu se
face o mapă profesională?”
 Angela Moldovan: „Trecem la următorul proiect!”
 Bumbu Nicolae: „Nu s-a votat! Când s-a votat?”
 Lazăr Bogdan: „Când s-a votat?”
 Doamna din public: „Putem să votăm amendamentul meu?  Vă rog frumos! E
proiectul meu de suflet! Am investit bani, suflet! Vă rog frumos să mă susţineţi şi să
votaţi amendamentul! Dar nu se poate!”
 Angela Moldovan: „Deci, proiectul 21 s-a votat.”
 Marcel Jeler: „Fetelor! Nu aţi recepţionat votul la proiectul 21?”
 Lazăr Bogdan: „Hai să vedem cum s-a votat!”
 Sandu Cornel Stelian: „Cum a fost propunerea!”
 Lazăr Bogdan: „Eu am zis! Cum s-a votat? Cine s-a abţinut, cine a fost împotrivă?
Să vedem! Nominal!”
 Rareş Buglea: „Dar nu a atât de grav! Hai să reluăm votul!”
 Vasile Crişan: „Nu se poate dacă s-a votat!”
 Doamna din public: „Nu se poate vota amendamentul meu?”
 Marcel Jeler: „Nu e obligatoriu, doamnă!”
 Doamna din public: „Nu?”
 Marcel Jeler: „Nu!”
 Popescu Marius Ciprian: „Domnule preşedinte! Aţi pierdut şedinţa din mână! Aţi
fost întreruptă în timpul votului! S-a votat pentru, abţineri şi împotrivă nu aţi mai spus.
Şi acolo s-a blocat totul. Au intervenit discuţii.”
 Rareş Buglea: „Tocmai de asta! Înseamnă că votul nu a fost finalizat şi putem să îl
reluăm!”
 Marcel Jeler: „Vă rog să fiţi de acord să refaceţi votul!”
 Lazăr Bogdan: „Dacă doamna vrea şi nu este de acord, poate să şi-l retragă!”
 Sandu Cornel Stelian: „Ce să retragă? Doamna nu poate depune amendamente!”
 Lazăr Bogdan: „Cum să nu! Ea este iniţiatorul!”
 Paul Voicu: „Iniţiatorul sunt eu!”
 Angela Moldovan: „Iniţiatorul este domnul viceprimar!”
 Rareş Buglea: „Care sunt condiţiile dumneavoastră, doamnă?”
 Doamna din public: „Retragerea formulării certificat de calificare, etc.”
 Sandu Cornel Stelian: „O singură întrebare am. Când au fost atribuite  artiştilor,
dumneavoastră aţi avut dreptul să participaţi sau nu?”
 Doamna din public: „Da!”
 Sandu Cornel  Stelian:  „Ok. Atât  am vrut  să  ştiu.  Ei  nu au fost  separaţi!  Am
priceput!”
 Paul Voicu: „Eu vă propun să tăiaţi ...”
 Doamna din public: „Certificat de calificare, etc. Certificatul de calificare poate fi
obţinut în urma a două săptămâni de experienţă.”
 Rareş  Buglea:  „Dânşii  spun  să  introducem acolo  o  menţiune  expresă.  Studii
superioare în domeniu.”
 Sandu Cornel Stelian: „De scurtă durată sau lungă durată? Masterat? Ceva?”



 Rareş  Buglea:  „Dânşii  vor  acolo  menţiune  expresă  în  loc  de  certificat  de
calificare, etc. Să vedem astea două. Să spunem exact studii superioare în domeniu.”
 Doamna din public: „Da.”
 Popescu Marius  Ciprian:  „Nu cred  că  cineva poate  să  îmi  îngrădească   la  o
licitaţie publică un drept  de a mă duce şi oferta! Dacă am diplomă sau nu am, dacă am
părinţi în viaţă sau nu mai am, dacă 42 sau 1,80 metri! Nu cred că există legiferată
undeva chestia asta!”
 Marcel  Jeler:  „Eu cred că deja  discutăm pe lângă subiect.  Trebuie să  luaţi  o
hotărâre.”
 Marius adrian Costinaş: „Să spunem...”
 Doamna din public: „Nu trebuie să fie şi membru!”
 Paul Voicu: „Aşa nu, aşa nu, aşa nu!”
 Rodica Andronescu: „Atunci e cu dedicaţie!”
 Marius Adrian Costinaş: „Propun acest amendament. Amendamentul meu este să
nu introducem la participanţii la licitaţie în caietul de sarcini o calificare în domeniul
artelor plastice şi este membru în Uniunea Naţională a Artiştilor Plastici.”
 Doamna din public: „Nu „şi”!” Virgulă!”
 Lazăr Bogdan: „Să nu fie două!”
 Rodica andronescu: „Să nu fie cumulativă!”
 Marius Adrian Costinaş: „Atunci e ori, ori! Eu zic că e mai bine „şi”!”
 Pocol Dorin: „În momentul în care pui „şi” îl obligi să fie membru  al Uniunii
Artiştilor Plastici, Marius! E mai bine dacă punem o virgulă şi punem artişti plastici
profesionişti?”
 Angela Moldovan: „Amendamentul rămâne cu „şi” sau cu „sau”?”
 Marius Adrian Costinaş: „Eu am zis cu „şi”. Doamnele vor cu „sau”!”
 Angela Moldovan: „Votăm cu amendamentul „sau” şi cu propunerea făcută de
domnul Mihai Pripon. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind  supus  la  vot,  proiectul   a  fost  votat cu  19  voturi  pentru  Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 71/2020

 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Popescu Marius Ciprian.
                                     
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii către Partidul Alternativa
pentru Demnitate Națională a unui imobil(construcție și teren aferent), situat în Alba
Iulia, str.Mărășești, nr.55.
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Serviciu licitaţii  contracte -  care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate. 

   Comisia Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Comisia  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.
 Mihai Pripon: „Acest proiect este legat de proiectul nr. 18. Discuţiile sunt cam
aceleaşi.”
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  18 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin, Lazăr Bogdan,
Lupea Gabriel,  Moldovan Angela, Paul Voicu,   Pocol Dorin, Popa Pavel,   Presecan
Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 72/2020

 Revine în sala de şedinţă domnul consilier Popescu Marius Ciprian.

 23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui
imobil (teren) situat în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Serviciu licitaţii  contracte -  care
prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate. 
   Comisia Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Comisia  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.
 Mihai Pripon: „Aici este vorba de închirierea prin licitaţie publică a 8,10 mp
pentru amplasarea unui modul vânzare cafea.”
 Pocol  Dorin:  „Preţul  este  prea  mic  în  zon  respectivă.  Pentru  asta  propun un
amendament. Să dublăm suma pe metru pătrat. Deci, în loc de 0,5 să fie un euro.”
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre  cu  amendamentul
domnului Pocol. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?”

  ”Fiind supus la vot, proiectul cu amendamentul  a fost votat cu  pentru 19 voturi
pentru Rodica Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea
Rareş,  Vasile Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,
Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan Angela, Paul Voicu,  Pocol Dorin, Popa Pavel,
Popescu  Marius  Ciprian,   Presecan  Marius,  Sandu Cornel  Stelian,   Raul  Sebastian
Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 73/2020

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii.
 Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon - șef Serviciu licitaţii  contracte -  care



prezintă proiectul de hotărâre  precum și raportul de specialitate. 
   Comisia Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Mihai Pripon: „Este vorba de doi titulari de locuinţe ANL Care doresc să facă
schimb de locuinţe între dânşii.”
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 74/2020

 25. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia
a unui imobil (teren), situat în Alba Iulia, strada Vlădeasa 
 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  şi  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre   precum și  raportul  de
specialitate. 
   Comisia Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Pavel Nicolae: „Este vorba de o bucată din strada Vlădeasa. E ok.”
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 75/2020
 
26. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și înscrierea dreptului  de proprietate a
municipiului Alba Iulia – domeniul privat, a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,
str. Biruinței, nr. 56
 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  şi  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre   precum și  raportul  de
specialitate. 
   Comisia Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Pavel Nicolae: „Avem o solicitare de  concesiune sau  de cumpărare  a unui
imobil  lângă stadionul din Oarda.”
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”



  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 76/2020

 27.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  cadastrale  de
dezmembrare a unui imobil situat în Alba Iulia, str. Aurel Vlaicu, nr. 33
 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  şi  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre   precum și  raportul  de
specialitate. 
   Comisia Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Pavel  Nicolae:  „Este  o  solicitare  de cumpărare  a  terenului  din  faţa  locuinţei.
Terenul este pe zonele verzi. Condiţia este să păstreze aceeaşi utilitate.”
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  18 voturi pentru Rodica
Andronescu,   Bumbu  Nicolae,  Bunea  Ioan  Iulian,  Bucur  Dumitru,  Buglea  Rareş,
Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan, Lupea
Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius
Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu şi o abţinere
Vasile Crişan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 77/2020

 28.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  cadastrale   de
dezmembrare a unui imobil situat în Alba Iulia, strada Barbu Lăutaru 
 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  şi  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre   precum și  raportul  de
specialitate. 
   Comisia Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Pavel Nicolae: „Aici sunt nişte proprietari. Solicită să cumpere terenul din spatele
curţii lor.”
 Vasile Crişan: „Ce suprafaţă e?”
 Pavel Nicolae: „147 mp.”
 Vasile Crişan: „Acolo nu puteau face 2 – 3 parcări?”
 Pavel Nicolae: „Sunt în spatele curţii omului.”
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica



Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 78/2020

 29.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  raportului  de  expertiză  tehnică
judiciară efectuată în Dosar nr. 5449/176/2016 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  şi  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre   precum și  raportul  de
specialitate. 
   Comisia Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Comisia  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.
 Pavel Nicolae: „Aici e vorba de o parcelare şi o solicitare de cumpărare. Aici a
fost o neînţelegere.”
 Pocol Dorin: „De ce?”
 Pavel  Nicolae:  „A fost  atribuit  oamenilor.  Dar  el  trece  în  domeniul  privat  al
municipiului după care se face evaluare şi se vinde.”
 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Bunea Ioan Iulian.

 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  17 voturi pentru Rodica
Andronescu,   Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile Crişan, Costinaş Marius Adrian,
Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan Angela,
Paul Voicu,  Pocol Dorin, Popa Pavel, Popescu Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu
Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu şi o abţinere Bumbu Nicolae.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 79/2020

 30.  Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă  care  va
conduce  lucrările  Consiliului local al municipiului Alba Iulia  în perioada martie –
mai 2020
 Se dă cuvântul doamnei Georgeta Rânghet- director executiv Direcţia juridică
care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Comisia  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.
 Angela Moldovan: „Vă rog să faceţi propuneri!”
 Popa Pavel:  „Propun ca preşedinte  de şedinţă  pentru următoarele  trei  luni  pe
domnul Marius Adrian Costinaş.”
 Angela  Moldovan:  „Alte  propuneri?  Nu sunt,  aşadar  supun la  vot.  Cine  este
pentru? Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 80/2020

 32.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  propunerile  de  atribuire  în  proprietate  a
terenului aferent caselor particulare
 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  şi  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre   precum și  raportul  de
specialitate. 
   Comisia Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Pavel Nicolae: „Terenul aferent caselor particulare.”
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  19 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru, Buglea Rareş,  Vasile
Crişan, Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan,
Lupea  Gabriel,  Moldovan  Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu
Marius Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 81/2020

 33. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul anexelor nr.
1 și nr 2 a Hotărârii nr. 387/2019 a Consiliului local cu privire la modificarea  prețurilor
și  tarifelor   la  Contractul  de  concesionare   a  serviciului  de  iluminat  public  al
Municipiului Alba Iulia nr. 84.441/2012

Se dă cuvântul domnului Gabriel Armean – şef Serviciu administrare drumuri şi
reţele care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Comisia  Consiliului  local   pentru  administrarea  domeniului  public  şi  privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Comisia  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.



 Gabriel Armean: „Aici este vorba de modificarea anexei nr. 1 care este la HCL
387.  Nu cuprinde  elemente  care  se  referă   strict  la  lămpile  de  iluminat  cu  led  şi
echipamentele necesare acestora pentru întreţinere.”
 Vasile Crişan: „Vreau să îl întreb pe domnul Armean cum i-a dat comisia aviz
favorabil, că eu am fost la comisie şi nu l-am întâlnit pe domnul Armean în sala de
şedinţă. Domnul Costinaş! E adevărat?”
 Marius Adrian Costinaş: „Nu a fost în sala de şedinţă. Dar proiectul a fost în sală.
A fost pe ordinea de zi a comisiei. Eu, personal  am zis despre acest proiect.”
 Vasile Crişan: „A fost domnul Podaru care a prezentat. A zis proiectul 33. Bine!
Nu l-a prezentat nimeni! Faceţi ce vreţi! V-am spus! Nu s-a discutat în comisie, motiv
pentru care nu se poate discuta azi!”
 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Domnul Costinaş zice că s-a prezentat!”
 Lazăr Bogdan: „Unde e procesul verbal de la comisie?”
 Vasile Crişan: „V-am zis că nu s-a prezentat!”

Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Rareş Buglea.

 Lazăr Bogdan: „Aţi scris acolo în procesul verbal că proiectul 33 nu s-a discutat?”
 Vasile Crişan: „Punctul 33 nu a fost prezentat de nimeni şi nu poate fi discutat!”
 Georgeta Rânghet: „Art. 125 din codul administrativ spune: atribuţiile comisiilor
de specialitate litera „a” analizează proiectele ale Consiliului local din domeniul lor de
activitate. Nu spune că trebuie să le fie prezentat şi susţinut proiectul. Că noi venim ...
dar legea nu spune. Comisia analizează.”
 Lupea Gabriel: „Ne-am întâlnit cu domnul Armean şi a primit aviz pozitiv.”
 Vasile Crişan: „Putem vedea procesul verbal al comisiei?”
 Angela Moldovan: „Discuţii? Nu sunt,  aşadar supun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  17 voturi pentru Rodica
Andronescu,  Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Bucur Dumitru,   Costinaş Marius
Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan, Lupea Gabriel, Moldovan
Angela,  Paul  Voicu,   Pocol  Dorin,  Popa  Pavel,  Popescu  Marius  Ciprian,  Presecan
Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu şi o abţinere Vasile Crişan.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 82/2020
 

 36. Proiect de hotărâre  privind actualizarea denumirilor unor imobile (străzi)
aflate în domeniul public al Municipiului Alba Iulia
 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  şi  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre   precum și  raportul  de
specialitate. 

   Comisia  Consiliului  local   pentru administrarea domeniului  public şi
privat, agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Pavel Nicolae: „Este vorba de solicitarea la clarificări pentru proiectul de iluminat
lotul 3 în care noi am făcut o adeverinţă, corespondentul între anumite străzi şi cele din



inventarul domeniului public. Dar ei ne solicită o hotărâre prin care să facem lucrul
acesta. Deci, nu printr-o adeverinţă.” 
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  18 voturi pentru Rodica
Andronescu,   Bumbu  Nicolae,  Bunea  Ioan  Iulian,  Bucur  Dumitru,   Vasile  Crişan,
Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan, Lupea
Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul Voicu,   Pocol Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius
Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 85/2020

 37. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea  unui teren situat în Alba Iulia-
domeniul privat, str. Gheorghe Șincai, nr. 14
 Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae - șef Serviciu public comunitar pentru
cadastru  şi  agricultură  -  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre   precum și  raportul  de
specialitate. 
   Comisia Consiliului local  pentru administrarea domeniului public şi privat,
agricultură a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
 Pavel Nicolae: „Având în vedere strategia de dezvoltare locală în cartierul Lumea
Nouă  prin  care  s-a  aprobat  în  2018  un  PUZ prin  care  s-a  finanţat  construirea  de
intreprinderi sociale în valoare de 400 mii euro, pentru acest lucru dezmembrăm acolo.” 
 Moldovan  Angela:  „Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Cine  este  pentru?
Împotrivă? Abţineri?”
  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu  pentru  18 voturi pentru Rodica
Andronescu,   Bumbu  Nicolae,  Bunea  Ioan  Iulian,  Bucur  Dumitru,   Vasile  Crişan,
Costinaş Marius Adrian, Domuţa Iulius Viorel,  Haşa Cătălin,  Lazăr Bogdan, Lupea
Gabriel,  Moldovan Angela,  Paul Voicu,   Pocol Dorin,  Popa Pavel,  Popescu Marius
Ciprian, Presecan Marius, Sandu Cornel Stelian,  Raul Sebastian Tudoraşcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 86/2020

  31. DIVERSE

Moldovan Angela: „Trecem la diversele înscrise pe ordinea de zi.”
 Avem raportul  de  activitate  al  meu  precum şi  al  doamnei  consilier  Rodica
Andronescu .

Dau cuvântul domnului Alexandru Cristoreanu.”
Alexandru Cristoreanu: „Vreau o clarificare pe proiectul pe care l-aţi votat la

nr. 6 sau 7 cu rampele subterane. Vreau să vă întreb dacă rampele de gunoi subterane
de colectare, dacă fiecare punct  unde vor fi  amplasate astfel de rampe are minim
patru containere pentru ca în  viitor  să  se  poată  face colectarea selectivă conform
legii? Sau există ca şi în centru Albei Iulia două containere?”



Paul Voicu: „În centru s-au executat de când era hotărârea cu fracţii umede şi
fracţii uscate. Acum, toate sunt reglementate de astă vară când am stabilit patru fracţii
în  şedinţă  de  consiliu.  Şi  dacă  există  şi  acum  vreo  inadvertenţă,  toate  sunt
comunicate.  Durata  de  execuţie  conform  legii,  autorizaţia  de  construire  se  poae
modifica la orice construcţie pe durata existenţei lucrprilor.  Dar toate sunt cu patru.
Şi mai mult decât atât, domnul raul Tudoraşcu  se ocupă. Toate vor fi monitorizate cu
grad de umplere, cu acces numai cu cartelă. Deci, nu mai poate să umble nimeni la
ele.”

Marcel  Jeler:  „Mai avem o petiţie  din partea domnului   Tonta Viorel  Călin
Marcel  cu  nr.  14181/10.02.2020  care  se  referă  la  regulamentul  de  amplasare  a
teraselor.
 Şi la fel încă una din partea unei societăţi comerciale. Au nişte recomandări în
regulamentul  teraselor  de  care  noi  vom  ţine  cont  în  momentul  în  care  se  face
proiectul.”
 Paul Voicu: „Aşa le daţi răspuns. Se vor discuta în comisii.”
 Paul Voicu: „Mai este o petiţie pe care am primit-o azi. Juridic este adresată
Primăriei Alba Iulia, nu Consiliului local. Am văzut că au stat nişte persoane. A mai
rămas una dintre ele. Dacă vreţi să o ascultăm. Doamna Este aici.”
 Doamna  care reprezintă locatarii blocurilor 40 şi 50 de pe strada Craivei şi a
blocului  51  de  pe  Vasile  Alecsandri  prezintă  situaţia  creată  de  romi  în  zona
respectiva.”

  Moldovan Angela: „Dacă mai sunt alte discuţii?  Dacă nu sunt,  declar şedinţa
închisă.”

Alba Iulia, 27 februarie 2020

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        SECRETAR general
                        Consilier                                                   Marcel Jeler
                     Angela Moldovan  

 


