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 Încheiat azi  11 noiembrie  2016,  în cadrul  şedinţei  extraordinare a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1785/2016  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Marcel Jeler: ”Fiind ședință extraordinară, proces verbal nu avem. Așadar, dau 

cuvântul domnului președinte ales Pleșa Gabriel.” 

Pleșa Gabriel: ”Bună ziua. La ședința de astăzi sunt prezenți 21 de consilieri. 

Așadar, ședința este legal constituită.” 

Marcel Jeler: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările 

şedinţei noastre  participă: doamna Silvia Moldovan - director tehnic, d-na Mihaela 

Petcu - consilier Serviciu administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate 

tutelară, d-na Beatrice Miron - consilier Serviciu administraţie publică locală, juridic, 

contencios, autoritate tutelară precum şi presa." 

 Pleșa Gabriel: "Supun  aprobării modalitatea de vot pe care o vom avea pentru 

această şedinţă.  Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de mână. Cine este 

pentru?" 

 "Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 21  voturi pentru." 

 Pleșa Gabriel: ”Pe ordinea de zi avem 4 proiecte de hotărâri. Supun la vot 

ordinea de zi. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supusă la vot, aceasta a fost votată cu 21 voturi pentru?” 

 Pleșa Gabriel: " Și acum, vă prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

 

    I. Proiecte de hotărâre privind: 
   1. Modificarea anexei Hotărârii nr. 152/2016 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia.  

  2. Modificarea anexei Hotărârii nr. 153/2016 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia.  

  3. Modificarea anexei Hotărârii nr. 154/2016 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia.  

  4. Modificarea anexei Hotărârii nr. 128/2016 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia. 

 



 

 

 

 1. Modificarea anexei Hotărârii nr. 152/2016 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia.  

  Se dă cuvântul  doamnei Silvia Moldovan  care  prezintă proiectul de hotărâre 

 precum şi raportul de specialitate.  

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Silvia Moldovan: ”Eu o să fac o generalizare a proiectelor de pe ordinea de zi, 

ca să nu mă repet. Este vorba de aprobarea, reaprobarea unor obiective pe care noi     

le-am pregătit pentru a fi finanțate în cadrul POR 2016 - 2020 și privesc obiectivele  de 

pe Axa 3 respectiv Axa 5. Unele privesc creșterea  eficienței energetice la clădirile 

rezidențiale și cel de-al doilea privește reabilitarea clădirilor de patrimoniu. De ce am 

ajuns în faza aceasta? Noi am aprobat fiecare dintre aceste obiective  odată, fază la 

care era elaborată doar documentația de autorizare a lucrărilor de intervenții. De 

exemplu, prin cerința ghidului se impunea  să prezentăm și să obținem un punctaj.  Și 

în proiectul tehnic,  atunci a apărut obligativitatea de a adapta valorile documentației 

de autorizare la cele rezultate din proiectul tehnic. Deci, aceasta este o motivație 

generală pentru toate cele patru puncte. Există și motivații particulare. De exemplu, la 

acest proiect care privește reabilitarea  clădirilor rezidențiale  a mai apărut și cerința  

de a se specifica pe anexele proiectelor  și indicatorii specifici și indicatorii de 

realizare a proiectelor. Și aici vreau să notifice colegele mele pentru că, față de ceea ce 

aveți dumneavoastră anexat  și pentru lotul 1 și pentru lotul 2 și pentru lotul 3, toate 

anexele 1 vor fi completate cu indicatorii de realizare. Nu îi aveți acolo și eu am 

exemplarul și o să vă pot spune despre ce este vorba. Plus că s-a intervenit la investiția 

specifică  datorită renunțării la cheltuielile de consultanță. Am încercat după ce am 

primit proiectele de la proiectanți  să intervenim și să reducem cât mai mult costurile 

investiției și am renunțat  la cheltuielile de consultanță, care am zis că se asigură de 

către personalul autorității locale și nu trebuie să îl suporte beneficiarii acestor blocuri. 

Aceasta este prezentarea generală care este valabilă pentru toate cele trei proiecte. 

  Deci, există o completare a materialului pe care vi l-am dat cu indicatorii de 

realizare a investiției. Este vorba de consumul anual de energie și de consumul specific 

pentru încălzire. Apoi există o cerință de a reduce investiția specifică cu costurile care 

erau puse de către proiectant pentru consultanță. Am renunțat la ele. Deci, s-a 

modificat față de ceea ce aveți dumneavoastră cu foarte, foarte puțin. Vă pot da un 

exemplu. La lotul 1 la blocul M1M6D față de o investiție specifică de 0,33 mii lei s-a 

ajuns la 0,32 mii lei. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție.” 

  Pleșa Gabriel: ”Eu vă propun, sigur că le votăm separat loturile, să facem 

discuții pentru toate trei blocurile. Domnul Trifu, aveți o discuție?” 

  Mircea Trifu: ”Acum ce discuții să mai avem că miercuri, din câte știu eu, e 

ultima zi de depunere. Ar fi și culmea să mai am eu discuții. E clar că trebuie să le 

votăm pe toate trei.” 



 

 

 

  Pleșa Gabriel: ”Discuțiile le putem purta.” 

  Mircea Trifu: ”Să le avem așa ca să … Eu am vrut să fac o observație mică  vis 

a vis de chestiunea aceasta, că tot nu avem așa multe puncte pe ordinea de zi. Data 

trecută, la ultima ședință de urgență, modalitatea aceasta prin care suntem solicitați, ați 

văzut  că era mai să nu facem cvorumul. Și cred că ar trebui cumva, mai ales când e 

cazul de așa ceva să se specifice că e o chestie  foarte importantă. E clar că e de 

urgență și să nu ne trezim odată  să nu facem cvorumul  și atunci ratăm o investiție  de 

cinci milioane de euro. Dacă ne-ar fi spus la telefon. Nu știu, zic așa, pe viitor. Acum 

nu e cazul.” 

  Pleșa Gabriel: ”Acum, obligația ca și consilier local ales este să venim pentru că 

toate ședințele sunt importante. Nu putem să facem diferențe între ele.” 

  Mircea Trifu: ”Clar.” 

  Pleșa Gabriel: ”Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră că trebuie mare atenție 

pentru că este un termen de depunere. Alte discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu 

sunt, așadar supun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 21  voturi pentru.” 
  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 311/2016 

 

 

  2. Modificarea anexei Hotărârii nr. 153/2016 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia.  

  Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Pleșa Gabriel: ”Supun la vot proiectul.  Cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu 21 voturi pentru.” 
  
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 312/2016 

 

  3. Modificarea anexei Hotărârii nr. 154/2016  a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia.  

  Se dă cuvântul  doamnei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură. 



 

 

 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Pleșa Gabriel: ”Supun la vot proiectul.  Cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat  cu  21 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 313/2016 

 

 

  4. Modificarea anexei Hotărârii nr. 128/2016 a Consiliului local al municipiului 

Alba Iulia. 

  Se dă cuvântul  doamnei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier Pocol Dorin care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură. 

         Pocol Dorin: “Comisia a avizat favorabil  acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Silvia Moldovan: ”Caracteristicile și indicatorii specifici ai investiției, a apărut 

așa cum v-am spus și mai înainte, din condițiile de a prezenta niște valori  și niște 

capacități cât mai aproape de realitate. Adică, cele care au rezultat în faza de proiect 

tehnic, nu cele care au rezultat  în faza de documentație de autorizare. Mai mult, aici 

am intervenit  și cu niște modificări  sau completări  pe care ne-am văzut obligați să le 

facem după evaluarea lucrării la primul apel. Noi am depus acest proiect la ADR, care 

este organismul intermediar  de verificare, au făcut evaluare a acestui proiect și ne-au 

formulat unele cerințe de completare. Și în acest proiect, cerințele sunt îndeplinite. Ni 

s-a mai dat o șansă  de a depune încă odată, ca urmare a unor demersuri  care s-au 

făcut chiar  de autoritatea locală a municipiului Alba-Iulia prin reprezentanții acestuia, 

astfel încât acest apel se repetă, să spunem așa.  Până în 20 trebuie să îl depunem. Eu 

am făcut comparativ în anexă și le aveți fiecare. Îmi pare rău că nu vi le-am dat mai 

degrabă dar chiar nu am putut.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Vreau să o întreb pe doamna director  dacă nu este o 

greșeală în raportul de specialitate. La valoarea totală a investiției 18 milioane lei. 

Indicatorii propuși 21 milioane lei. Diferența între euro este de 10000. 10 mii euro nu 

sunt  3 milioane de lei.” 

 Silvia Moldovan: ”Vreau să mai spun ceva. S-ar putea. Nu vreau să mă scuz. 

Probabil e o eroare din calculator pentru că au fost două hotărâri pe acest obiectiv și 

probabil că am luat din calculator indicatorii primei aprobări. În prima aprobare nu a 

fost inclus TVA-ul. Deci, 18137127 este din primul raport pe care l-am făcut și care nu 

conținea TVA. Deci, echivalentul în euro este corect. O să corectăm. Valoarea corectă 

este 21655.” 

 Pleșa Gabriel: ”Discuții dacă mai aveți la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la 

vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21 voturi pentru.” 

 



 

 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 314/2016 

 

 II. Diverse   

 

 1. Pleșa Gabriel: ”Trecem la Diverse. Avem solicitarea cu nr. 96495/2016 a 

domnului Popa Andrei Nicolae. Și dau cuvântul domnului secretar. Cred că aveți 

fiecare în mape acea petiție.” 

 Marcel Jeler: ”Ce vroiam să vă spun este că în ședința  trecută am avut trei 

petiții. Una dintre ele, adică cea pe care o discutăm azi nu a apucat să fie, în 

învălmășeala creată să zic așa, discutată. În esență, solicitarea domnului Popa Andrei 

Nicolae se referă nu la anularea unei hotărâri mai vechi din 2012, HCL 386 care 

oricum e ieșită din toate termenele. Dar solicitarea dânsului se referă la inițierea unui 

proiect prin care  să se asigure accesul elevilor, studenților și tinerilor  la sălile de sport  

ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiu și după finalizarea 

programului școlar, într-un interval orar stabilit de Consiliul local și cu supravegherea 

unei persoane desemnate de consiliul de administrație al fiecărei unități dacă veți 

considera oportună chestia aceasta. Din punctul nostru de vedere, al executivului 

considerăm că hotărârea respectivă este foarte în regulă, inclusiv contractele de 

administrare și nu avem ce discuta pe tema lor. Dar poate dumneavoastră aveți altă 

părere.” 

 Pleșa Gabriel: ”Știți că am dat în administrare școlilor  sălile de sport, bazele 

sportive. Există un regulament aprobat  de Consiliul local cu doi ani în urmă, dacă nu 

mă înșel. Activitățile care se desfășoară acolo cu elevi de la școlile respective, 

organizat, sunt scutite de orice fel de taxă. Adică, nouă, clar ni s-a părut atunci  și 

regulamentul bun și hotărârea  de consiliu ok. Dacă dumneavoastră considerați că 

trebuie. Oricum vom răspunde pentru că mai avem o zi.” 

 Marcel Jeler: ”Dar noi vom răspunde pe baza a ceea ce veți spune 

dumneavoastră acum. Să ne înțelegem.” 

 Pleșa Gabriel: ”Eu îmi cer scuze. Sincer, la ședința ordinară mi s-a rătăcit. Eu nu 

am văzut această petiție. Îmi asum vina respectivă. Dar azi avem timpul necesar să 

discutăm și să răspundem. Vă aștept să vă spuneți părerile.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Eu din câte înțeleg întrebarea, se solicită ceva care deja 

se acordă. Adică, noi am stabilit un tarif de închiriere tuturor spațiilor de la școli. Ei au 

niște tarife minimale  cu care trebuie să închirieze sălile de clasă, sălile de sport și așa 

mai departe. Legea prevede că o unitate de învățământ nu poate să închirieze la o alta. 

Adică, dacă o sală  are nevoie de sală de sport, să zicem Liceul Sportiv  are nevoie de 

sala de sport de la HCC, aceștia i-o dau în timpul liber dar nu poate să ceară taxă. Fără 

taxă. Între școli se dă fără taxă. Eu așa țin minte când am discutat noi, că s-a stabilit ca 

activitățile organizate de școală. deci, organizate. Nu că vine un grup de șaăpte copii 

că vrem să jucăm! Plătesc! Dar dacă vin cu profesorul și zice că avem nu știu ce 

activitate, atunci e liberă de orice sumă. Adică, e fără taxă. Ori înțeleg că se solicită 

chiar lucrul acesta. Și știu că și terenurile, care au stabilit că dacă vin cu profesori și în 

cadrul unui orar organizat, atunci nu plătesc. Dacă vin individual, plătesc.” 

 Pocol Dorin: ”Vreau să întreb. Cererea lui se referă și la terenurile, altele decât 



 

 

 

sălile de sport. Și hai să zicem, în curtea școlii există și terenuri de bitum în care joacă 

handbal, fotbal, sau nu știu, baschet.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Acestea nu se închiriază.” 

 Pocol Dorin: ”Nu se închiriază. La ele au acces ziua tot timpul, din câte știu eu, 

neorganizat. Ori să faci așa ceva și cu sălile care necesită cât de cât o organizare, mi se 

pare un pic cam prea mult. Cred că nicăieri nu se practică. Vin trei elevi acum, peste o 

jumătate de oră mai vin trei.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Nu se poate. Pentru că la sala de sport, cineva răspunde 

totuși de sala aceea. Trebuie să fie profesorul de educație fizică acolo.” 

 Pocol Dorin: ”Atunci nu înțeleg ce vrea!” 

 Pleșa Gabriel: ”Eu cred că în concluzie răspundem la această adresă în sensul că 

noi ne vedem de ceea ce am stipulat în hotărâre și în regulamentul aprobat anterior, că 

este în regulă. Adică, voința Consiliului local este să continuăm la fel.” 

 Paul Voicu: ”Nu vreau să fie o concluzie. Vreau să vă spun doar că am discutat 

cu câțiva profesori și din foști directori și directori actuali și nu există o solicitare 

masivă, tabele cu foarte mulți copii sau părinți care să ceară lucrul acesta pentru că 

altminteri v-au spus și colegii mei. Există condiții pentru a-și face orice program, orice 

competiție, program, se pot aduna, pot să solicite școlii orice, profesorii și directorii 

sunt deschiși. Există între noi 2, 3, 4 cadre didactice care niciodată nu au spus că 

trebuie ceva sau copiii să solicite peste ce avem noi ca și hotărâre de consiliu.” 

 

 Pleșa Gabriel: ”Dacă mai aveți intervenții?” 

 Mircea Trifu: ”Aș avea o mică intervenție. O mică interpelare dacă se poate, 

chiar pentru dumneavoastră.” 

 Pleșa Gabriel: ”Pentru mine? Personal?” 

 Mircea Trifu: ”Da. Chiar în calitate de viceprimar aș vrea să vă pun această 

întrebare. Cum vedeți dumneavoastră aplicarea Ordonanței de Guvern 35/2002 și 

Legea nr. 215/2001 în ceea ce privește sprijinul pe care personalul sau, mă rog, 

aparatul de specialitate al Primăriei este obligat să îl acorde în baza acestei legi atunci 

când un consilier inițiază proiecte. Și vreau să știu opinia dumneavoastră pentru ca să 

înțelegem că am sentimentul că unii poate nu știu, din ceea ce am discutat cu colegii, 

nu știu ce s-a practicat până acum. Ca dovadă am văzut și faptul că e un consilier local, 

culmea …” 

 Paul Voicu: ”Nu trebuie să îi adresați, îmi cer scuze, întrebarea domnului Pleșa. 

Dumneavoastră aveți, la fel ca și noi, secretarul Primăriei. Dânsul este cel care asigură 

legătura între dumneavoastră ca și consilier local și toți angajații Primăriei și comisiile 

de specialitate. Domnul Primar, la fel, poate să vă răspundă. Noi, ca și viceprimari, 

avem prin Legea nr. 215 niște dispoziții date de domnul Primar pe care trebuie să le 

ducem la îndeplinire.” 

 Mircea Trifu: ”Am înțeles. Eu i-am adresat întrebarea domnului Pleșa. Nu cred 

că dânsul are nevoie de cineva care să îi șoptească în locul lui. Dacă poate să îmi 

răspundă personal dânsul, dacă nu, nu!” 

 Pleșa Gabriel: ”Dacă vreți o părere personală. Sigur, eu văd răspunsul în spiritul 

legii. Sigur că, personalul Primăriei, dacă un consilier local vrea să inițieze un proiect 



 

 

 

atunci îi acordă sprijin conform legii. Dacă aveți nemulțumiri vis a vis de anumiți 

angajați ai Primăriei, sfatul meu și legea în primul rând  spune că vă adresați 

secretarului Primăriei. La urbanism, dau un exemplu, m-am dus și nimeni nu vrea să 

discute  cu mine. Dacă domnul secretar nu poate rezolva problema, mergem la domnul 

Primar și discutăm. Cam aceasta ar fi. Să nu credeți că cineva vrea să blocheze 

intrările în vreun birou. Dar vreau să înțelegeți că există și la noi un program, există 

niște solicitări, există oameni care stau la ușă. Marea rugăminte. Uite, avem problema 

aceasta. Când putem să discutăm, să aveți o jumătate de oră pentru mine? Deci, să 

aveți paciența aceasta, că nu scoatem imediat oamenii afară ca să discutăm subiectul 

acesta. Acesta este singurul lucru pe care vă rog să îl înțelegeți. În rest, nu cred că 

cineva vă va refuza vreodată.” 

 Mircea Trifu: ”Eu doar v-am pus o întrebare observând că în ultima perioadă, 

cel puțin în legislatura aceasta, nici măcar un consilier local nu a făcut lucrul acesta. Și 

vreau să știți cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta.” 

 Pleșa Gabriel: ”În spiritul legii.” 

 Mircea Trifu: ”Bun. Acest răspuns îl înțeleg. E foarte diplomatic. Problema este 

în felul următor. Dumneavoastră ce credeți: consilierul trebuie să meargă acasă să își ia 

o serie de avocați să conceapă proiectul și să vină înapoi la Primărie? În sensul acesta 

vedeți sprijinul? Sau sprijin așa cum prevede legea înseamnă să redacteze împreună  și 

să construiască un proiect?” 

 Marcel Jeler: ”Dacă îmi dați voie v-aș răspunde așa direct. În nici un caz acest 

sprijin nu presupune  ca vreun angajat din Primărie să vă redacteze dumneavoastră 

proiectele. Punct! Ca să fie bine înțeles. Deci, ajutorul nu constă în asta. În rest, 

oricând vă stau la dispoziție.” 

 Pleșa Gabriel: ”Cam aceasta este ideea. Proiectul îl faceți dumneavoastră.” 

 Mircea Trifu: ”Ca să înțeleg. Să ne sfătuiască. Și mai ce anume?” 

 Pleșa Gabriel: ”Și să facă raportul de specialitate vis a vis de proiect.” 

 Marcel Jeler: ”Dar nu cred în egală măsură că vă va refuza cineva să zică că nu 

vă acordă sprijinul, că sunt calculatoare, sigur că da și există pregătirea de specialitate 

pentru conceperea unui proiect.” 

 Pleșa Gabriel: ”Alte discuții dacă mai sunt? Nu sunt, așadar declar ședința de azi 

închisă.” 

 

Alba Iulia,  11 noiembrie  2016 

 
 

 

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            SECRETAR 

                         Consilier                                                    Marcel Jeler 

     Pleșa Gabriel 

 

 

 

 


