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 Încheiat azi  18  august  2017,  în cadrul  şedinţei  extraordinare  a 

Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 2484/2017  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Georgeta Rânghet: ”La ședință  sunt prezenți un număr de 17 consilieri.  

Domnul consilier Clepan Dimitrie, Medrea Bogdan, Vasile Crișan, Paul Voicu 

intră în sala de ședință în timpul discutării proiectului nr. 1 al ordinii de zi. 

Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.  

Dau cuvântul domnului președinte Raul Sebastian Tudorașcu.” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul 

că, la lucrările şedinţei noastre  participă: domnul Nicolaie Moldovan – 

administrator public, dl. Boc Valentin, d-na Mihaela Petcu - consilier Serviciu 

administraţie publică locală, juridic contencios,  precum şi presa." 

 Raul Sebastian Tudorașcu: "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  18  voturi pentru." 

 Raul Sebastian Tudorașcu: "Pe ordinea de zi avem  4  proiecte  de 

hotărâri. Suplimentar au fost introduse 2 proiecte: 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 207/2017 a 

Consiliului local cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia la proiectul 

Alba Iulia – Comunitate locală responsabilă, cod proiect 105088, finanțat în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – 

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 

5.1-Reducere a numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, 

cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea 

de măsuri / operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

nr.197/2017 a Consiliului local cu privire la  transmiterea în administrare către 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia a unui imobil(teren) situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Lalelelor.” 

Mircea Trifu: ”Se poate discuta aici sau nu?” 

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Numai puțin! Să aprobăm ordinea de zi!” 



 

 

 

Mircea Trifu: ”Dar tocmai asta vreau să zic! Pe subiectul acesta! Este 

vorba despre asta cu proiectele. Adică, aș avea o obiecție vis a vis de treaba 

aceasta care a devenit o practică. Acum este o ședință de urgență. Problema este 

în felul următor: la ședințele ordinare primim câte 6 – 7 proiecte. Pur și simplu 

devine numai așa, o procedură. Parcă dăm niște voturi chair fără să le mai 

putem studia. Nu putem găsi o soluție de bun simț? Să primim măcar înainte cu 

o zi? Măcar să nu ai sentimentul că le votăm așa pur și simplu! Că totuși, dăm 

un vot pe niște bai! Aceasta era o obiecție vis a vis de această practică! A mai 

fost adusă în discuție acum câteva ședințe de domnul crișan! Dar nu e aici! Mi-

am adus și eu aminte!” 

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Da! Mulțumesc! Supun la vot proiectul 

ordinii de zi cu completările  aduse. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 17  voturi pentru și un vot 

împotrivă Mircea Trifu.” 

 Raul Sebastian Tudorașcu:  ”Și acum, vă prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 
 

  I. Proiecte  de hotărâri privind: 

  1. Aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului 

Alba Iulia, actualizată pentru perioada 2014-2023 

  2. Însușirea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Alba 

Iulia” (P.M.U.D.) - ACTUALIZAT 

  3. Modificarea și completarea rețelei școlare pe anul 2017-2018 aprobată 

prin Hotărârea nr. 44/2017 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia  

  4. Plata cotizației către Asociația ”Țara Vinului” 

  5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 207/2017 a 

Consiliului local cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia la proiectul 

Alba Iulia – Comunitate locală responsabilă, cod proiect 105088, finanțat în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – 

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 

5.1-Reducere a numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, 

cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea 

de măsuri / operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC 

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

nr.197/2017 a Consiliului local cu privire la  transmiterea în administrare către 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia a unui imobil(teren) situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Lalelelor.” 

 

 

 

 



 

 

 

   1. Aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului 

Alba Iulia, actualizată pentru perioada 2014-2023 

         Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan  care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Nicolaie Moldovan: ”O să susțin eu acest proiect. Și o să îl susțin și pe cel 

de la proiectul nr. 2.  În primul și în primul rând, acest document a fost elaborat în 

2014.  Actualizarea este un demers care a debutat pe parcursul acestui an, odată cu 

clarificarea în mare măsură a tuturor apelurilor și condițiilor   din apelurile de 

finanțări nerambursabile  de eligibilitate pentru tipuri de proiecte, tipuri de 

activități și tipuri de cheltuieli eligibile la care, în cea mai mare măsură Primăria 

municipiului Alba-Iulia dar și alți actori  relevanți din comisia  locală de la 

universități, la mediul de afaceri sau alte instituții publice, la societatea civilă au 

acces pe perioada de programare 2014 – 2020 a Uniunii Europene, principalul 

finanțator din fonduri publice  ale proiectelor  de dezvoltare, cercetare, de 

competitivitate, de îmbunătățire a capacității capitalului uman și așa mai departe. În 

contextul în care majoritatea programelor de finanțare conțin  grile de evaluare  

care prin punctajul pe care îl conțin alocă  o importanță sectorului de conformare 

strategică a proiectelor de finanțare nerambursabilă  cu diferite documente suport, 

cum este cazul de față  strategia de dezvoltare la nivel comunitar. În ideea de a 

maximiza șansele pentru a atrage cât mai multe fonduri de finanțare pentru 

proiectele din documentul strategic pe care, repet. L-am elaborat și însușit în 2014. 

Am considerat că este necesară o actualizare pentru a acomoda acest document cu 

cerințele impuse în majoritatea programelor de finanțare. 

 Un al doilea argument îl reprezintă faptul că, pentru a avea acces la un buget 

total alocat de aproximativ 27 milioane de euro pe una din axele programului 

operațional regional, axă care este principalul suport financiar al administrației 

publice locale pentru această etapă de programare a comisiei europene, autoritatea 

de management,  pe acest program a instituit obligativitatea respectării  unui 

conținut cadru  a acestei strategii, o structură capitolară și subcapitolară  nouă, 

diferită de ceea ce am avut în 2014. 

 Un al treilea aspect pentru actualizare vine din considerente impuse tot de 

către autoritatea de management pentru programul operațional, considerente mai 

degrabă  de natură formală. Ni s-a cerut ca orizontul  inițial  care era de 

valabilitatea strategiei perioada 2014 – 2020 să fie crescut la perioada 2014 – 2023. 

2023 fiind anul final în care se pot cheltui sumele de bani alocate de către comisie 

și guvernul României. 

 Și un ultim argument de actualizare. În ceea ce privește accesarea axei patru, 

modalitatea de obținere a proiectelor este o modalitate care într-o primă fază 

presupune evaluarea de către ADR Centru și ulterior se validează aceste aspecte 

pentru  autoritatea de management pentru programul operațional regional  a două 

documente strategice. Acest document pe care îl discutăm la primul punct al ordinii 

de zi  și cel de-al doilea: planul de mobilitate urbană. 

 În esență, acestea sunt elementele care ne-au obligat la actualizări. 



 

 

 

Documentul draft al actualizării a fost pus în consultare publică  pe site-ul 

Primăriei municipiului Alba-Iulia începând cu data de 18 mai.” 

 Mircea Trifu: ”Bună ziua. Ca de fiecare dată expunerea domnului Moldovan 

e atât de clară și limpede, încât ce să mai … Cred că toți am înțeles tot. Numai eu 

probabil că am unele nelămuriri. E vorba de strategie, așa cum se numește, 

integrată de dezvoltare urbană. Adică,  mi se pare mai importantă chiar și decât 

votul bugetului, pentru că e vorba de 10 ani de zile. 2014 – 2023. Nu e o joacă.  

Am avut o discuție înainte cu câțiva colegi  care sunt consilieri doar de anul acesta 

și pe care i-am întrebat, firește, dacă vreodată în anul acesta au fost invitați sau 

solicitați  să își dea cu părerea măcar vis a vis de această strategie integrată de 

dezvoltare urbană care privește Alba-Iulia. Mi-au spus că nu. Mai mult decât atât, 

l-am întrebat și pe domnul Medrea acum de câteva minute, când a sosit și dânsul. 

Știți foarte bine că este directorul unei instituții fără de care cred că nici nu poate fi 

în discuție o dezvoltare integrată, dezvoltare urbană. Mi-a spus și dânsul că nici în 

cinci ani, patru ani, nici măcar odată  nu a fost întrebat sau măcar chemat la aceste 

întâlniri care văd că au și fotografii. E foarte bine făcută cartea aceasta care îți ia 

ceva timp să o studiezi. Era oarecum interesant, deși văd că nu mai vrem să facem 

nici măcar așa într-o înțelegere amicală. Totul se produce cum spunea domnul 

Voicu,  pe subiect! Acum, nu am ce face! Sunt pe subiect! Am vreo 63 de întrebări  

și vreo 21 suplimentare! Nici nu știu cum să fac! Am și suplimentare! Trecând pe 

lângă aceasta ca o glumă, nu o să pun  cele 63 de întrebări și nici cele 21! Pentru că 

din bun simț pentru timpul dumneavoastră că mi-ați tot reproșat, o să am o singură 

întrebare care mă interesează în mod special. Nu că ar fi mai puțin importantă 

decât celelalte, care se referă la un program. Programul 8,3. La pagina 363, care 

face parte din aceste servicii publice eficiente. Așa se numesc. Și la proiectul nr. 1 

este propusă o implementare a ghișeului unic. Și în care nu am găsit mai multe 

explicații. Eu intuiesc sau sper că este ceea ce aș vrea eu să fie. Aș vrea să ne dați 

mai multe detalii despre treaba aceasta. Cam în ce ar consta ghișeul acesta unic, 

dacă cumva ar fi ceva să simplifice munca albaiulienilor de a obține anumite 

avize?” 

 Nicolaie Moldovan: ”Vis a vis de punctul de vedere pe care l-ai exprimat 

Mircea, vreau să-ți spun trei chestiuni. Prima. Îți mulțumesc că admiți calitatea și 

conținutul acestui document. Sper că nu este una ironică. Și îți mulțumesc în 

numele echipei care a lucrat pentru elaborarea documentului. În 2014 a fost un 

colectiv foarte generos. A fost compus și din oameni din administrația locală. A 

fost compus și din experți externi cooptați  să lucreze în cazul unui proiect de 

finanțare nerambursabilă, cât și a colegilor care în prezent au lucrat  pe parcursul 

acestui an  pentru actualizarea acestui document care ne permite accesul  la 

finanțări pentru o parte din proiecte. 

 A doua chestiune vis a vis de consultarea consilierilor.  Sunt convins că toți 

cei care dintre dumneavoastră,  începând din 2014, mai vechi sau mai noi membrii 

ai Consiliului local  ați participat la întâlnirile  cu colectivul de elaborare al 

barometrului comunitar și a anchetelor sociologice făcute cu această ocazie de 



 

 

 

către colegii Centrului de Cercetări ale Univerității 1 Decembrie. Nu cred că acolo 

nu a fost posibilitatea ca pentru proiectele de dezvoltare, oricare dintre consilierii 

locali să nu aibă posibilitatea să își exprime  un punct de vedere vis a vis  de 

conținutul documentelor strategice.  

 Pentru cele 60 de întrebări, rugămintea mea este să fie folosită adresa 

sidu@apulum.ro, care a fost anunțată odată cu data de 10 mai 2017.” 

 Mircea Trifu: ”Mai spuneți odată ca să fie public și să audă!” 

 Nicolaie Moldovan: sidu@apulum.ro. Public este pe site-ul Primăriei.  

 Și ultima chestiune  referitoare la ghișeul unic. Proiectul de acolo face 

referire la acomodarea infrastructurii logistice a Primăriei și a activității permise de 

infrastructura  tehnică a Primăriei cu modul de funcționare a ghișeului unic 

ghișeul.ro. Cred că îți este cunoscut  acest lucru. La nivel guvernamental există o 

platformă.  Așa cum se numește ghișeul.ro. Este doar un proiect de acomodare a 

activităților din Primărie cu interfața ghișeul.ro.” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Într-adevăr vorbim de o strategie actualizată, 

strategie care a fost adoptată odată de către Consiliul local și care, cum zice 

Nicolaie Moldovan, din 10 mai stă în consultare publică. Dacă tot e live, să știm și 

lucrul acesta!” 

 Pocol Dorin: ”Am și eu 2-3 observații. În primul rând vă rog să nu vă 

supărați pe mine. Sunt pur și simplu observații. Nu cred că este cazul să fim 

ipocriți. Trebuie să recunoaștem fiecare, în primul rând față de noi, că de câte ori 

am fost invitați la câte un eveniment sau la consultări, nu merg mai departe decât 

PUG-ul!  Am văzut 1, 2 maxim 3 consilieri. La alte acțiuni la care am fost invitați 

1, 2 maxim 3 consilieri. Deci, cine este interesat, cu siguranță găsește o soluție să 

afle despre ceea ce este interesat. Punct. 

 A doua observație. Într-un fel mă mir și sunt pur și simplu jignit și supărat 

pentru că, pe diferite rețele de socializare apar tot felul de observații sarcastice, 

făcute și de unii dintre noi și ne hulim tot timpul orașul  și tot ceea ce s-a făcut încât 

am impresia: ai cui consilieri suntem? Chiar nu s-a făcut nimic în orașul acesta? 

Dacă vreți despre turism, că acolo erau niște observații ciudate. Numărul turiștilor 

a crescut în Alba-Iulia ca urmare a reabilitării Cetății în primul rând. Cel mai bun 

barometru este când vine un cetățean străin, nu neapărat străin de țară ci de oraș și 

spune: aveți aici o chestie extraordinară! Fără să îl întreb. Ce oraș drăguț! Noi, 

după aceea ce facem? Scriem  pe net că administrația nu face, nu drege! Așa fac 

românii și când merg la lucru în străinătate! Vorbesc de rău românia și românul! 

Păi de ce nu pleacă de tot? 

 A treia observație. Mi-a plăcut foarte mult lucrarea aceasta și o am pe CD, 

că protejez pădurea. Nu știu de ce nu acceptă toți să o ia pe CD, că toți au 

calculatoare! Dar le folosesc pentru a fi sarcastici pe rețeaua de socializare! O să 

păstrez CD-ul acesta care are foarte multe date. Eu, personal felicit echipa care a 

elaborat această lucrare.” 

 Andrei Ghib: ”Aș avea o întrebare. În planul de mobilitate urbană sunt zone 

de tranzit?” 

mailto:sidu@apulum.ro
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 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Da. Vă cunoaștem! Două secunde! Punctul 2! 

Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun la vot 

proiectul. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru și o abținere 

Mircea Trifu.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 260/2017 

 

  2. Însușirea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Alba 

Iulia” (P.M.U.D.) - ACTUALIZAT 

  Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan care  prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Nicolaie Moldovan: ”În cadrul proiectului 2 există atașat o adresă din partea 

ADR Centru  care a reverificat  conținultul planului de mobilitate urbană. Și înainte 

de a fi depus spre a fi declarat admis planul de mobilitate urbană,  ne-au cerut 

ajustări capitulare minimale  în ceea ce privește o serie de informații din paragraful 

3. Am operat aceste modificări. Motiv pentru care solicită să fie reînsușit  și 

aprobat de către dumneavoastră. 

 Aici aș mai adăuga. Din planul de mobilitate urbană vom depune în cadrul 

axei 4,1 patru aplicații de finanțare. Pentru trei dintre ele sunt deja semnate  și se 

află în execuție documentația tehnico-economică.  

 Pentru cea de-a patra  se finalizează până la finalul săptămânii viitoare  tema 

de proiectare.  Deci, discutăm de patru proiecte cu o valoare  totală estimată și 

eligibilă  de aproximativ 22 milioane de euro. Cu acești bani se va interveni pe 

trama stradală majoră a  orașului pentru lucrări de modernizare, asfaltare, stații de 

autobuz noi, piste de biciclete, sisteme de monitorizare video, de management al 

traficului, amenajare de peluze forestiere, rastele pentru biciclete și  așa mai 

departe.” 

 Pocol Dorin: ”Domnul Nicolaie Moldovan! Am o întrebare. Știți că am 

discutat despre bulevardul Revoluției.” 

 Nicolaie Moldovan: ”Da. Este inclus.” 

 Pocol Dorin: ”Pot să am o cerere? Cum să zic! Când este de actualitate, să 

spun așa, putem fi și noi un pic invitați sau consultați?” 

 Nicolaie Moldovan: ”Bineînțeles! O să și transmit direcției tehnice   care are 

în gestiune execuția contractelor de proiectare, la momentul la care proiectantul 

predă  documentația, înainte de a fi adusă în consiliul local să fie dezbătută în 

consiliul tehnico-economic al Primăriei unde să fie invitat fiecare dintre membrii  

Consiliului local  dornic să participe la  dezbaterea conținutului acestui document 

de proiectare, inclusiv de fapt a variantelor, a  propunerilor. Vă rog să fie 

consemnat în procesul verbal  ca direcția tehnică  să invite consiliul local la 

evaluarea  conținutului documentului  și la o discuție cu proiectantul, care poate să 

fie înainte de a preda  materialele.” 

 Mircea Trifu: ”Pentru că suntem tot aici oarecum și cele două proiecte au 



 

 

 

fost prezentate oarecum împreună  vreau să îmi permiteți să îi dau și eu un drept la 

replică  domnului Pocol,  domnului coleg!  Pentru că m-am simțit și eu cred că și 

unii dintre colegi vis a vis de  acele critici pe care le aducem  administrației locale 

pe de o parte.  Și pot să vă spun aici că eu sunt unul din oamenii care sunt cei mai 

critici. Nu pot fi altfel. Pentru că nu pot să nu observ că discutăm de strategia  

integrată de dezvoltare urbană, că după 27 de ani Alba-Iulia nu are o piață 

alimentară modernă,  nu are un ștrand,  are o arenă în paragină, are o casă de 

cultură tot lăsată de izbeliște, are o piață a gării în care îți rupi arcurile la mașină de 

27 de ani! Nu pot să nu observ toate lucrurile acestea și să le fac publice! Pentru că 

noi suntem aici tocmai de-asta, ca să avem o atitudine civică dincolo de acest 

laudațiu pe care putem  și noi să-l facem din diferite motive. Eu cred că referitor  la 

partea cu cei care jignesc orașul, nu o să-l citez, că nu e persoana aici de față. Dar 

vreau să vă aduc aminte că unul dintre colegii noștrii, în ședința trecută făcea 

afirmația care m-a lăsat, cel puțin pe mine șocat, să nu spun altfel, cum că ar fi bine 

să facem blocuri cu mai multe etaje, că nu ne-am săturat că am stat atâția ani în 

bordee! Sau în urmă cu nici un an citeam în presă  o declarație al unui coleg al 

dumneavoastră cum că,  în urma administrării  de 10 – 15 ani sau 25, cât or fi, au 

pus orașul pe hartă. Păi, asta este chiar lipsă de respect și de bun simț față de 

înaintașii noștrii. Nu noi am pus-o după revoluție nici un fel de Alba-Iulia pe hartă! 

Nici unu din colegii care fac laudațiu sau care critică! Au pus-o de multe sute de 

ani alții cu sacrificiul vieții și prin alte metode.  Din păcate, sunt foarte multe 

critici. Vis a vis de strategia integrată de dezvoltare  eu o să fiu unul dintre cei mai 

vehemenți.  Sper să folosească. Că democrația pe care o tot invocăm  de 27 de ani, 

așa se construiește! Prin critică! Și dacă sunt dintre colegii dumneavoastră care au 

alte opinii, nu au decât să ne răspundă public la ce afirmăm în presă sau în mediul 

on line!” 

 Pocol Dorin: ”Când critici tot ce e bun?” 

 Mircea Trifu; ”Eu am respectat! Rog și colegul să respecte!” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Ați terminat, domnul Trifu?” 

 Mircea Trifu: ”Eu am terminat!” 

 Medrea Bogdan: ”În prima fază aș vrea să revin la treaba că unii colegi  vor 

trebui să se informeze. Eu cred că ar trebui să fim informați  și să știm tot ce se 

întâmplă. Era ca o paranteză. Iar ca o rugăminte. Înainte de a se preda SF-ul, pot să 

fie chemați la discuții operatorii de rețele?” 

 Nicolaie Moldovan: ”Bineînțeles! În primul și în primul rând domnule 

director, prin certificatul de urbanism  care se pune la dispoziția proiectantului se 

solicită o serie de avize. Unul din avizele care cu siguranță se va solicita la drumuri 

este de la instituția pe care o conduceți dumneavoastră.” 

 Medrea Bogdan: ”Era vorba de o discuție!” 

 Nicolaie Moldovan: ”Da, da! La acel moment, rugămintea mea este  să îl 

informați pe cel care conduce departamentul de la avizare de la Electrica ca să vă 

spună că a sosit un moment pentru ca dumneavoastră  să fiți implicat în consultarea 

conținutului daliului.” 



 

 

 

 Pocol Dorin: ”Casa de cultură nici măcar nu e a Primăriei!” 

 Nicolaie Moldovan: ”Numai puțin! Vis a vis de ceea ce spunea Mircea puțin 

mai devreme, eu nu o să intru în polemică cu reprezentanții Consiliului local pentru 

că nu am un astfel de statut și nici nu se cuvine din punct de vedere al decenței, al 

respectului pe care vi-l port. Totuși, aș dori să menționez următoarea chestiune: 

este corectă și binevenită absolut orice critică  privitoare la un neajuns întâlnit în 

acest oraș.  Este în egală măsură binevenită orice soluție  pe care cineva, indiferent 

dacă este animat de o doctrină politică sau de un interes  de natură publică, civică, 

așa cum spune Mircea, o poate face administrației locale, unde vorbim de o 

responsabilitate a administrației locale, fie altor instituții care au în răspundere 

problema  pe care într-o bună măsură le-a sesizat.  Cum e și cazul acestei case de 

cultură care nu este proprietatea Primăriei. Sunt binevenite și acceptăm.  Cel puțin 

Mircea dragă, în strategia de dezvoltare urbană  vei vedea că este trecut în 

portofoliul de proiecte  atât casa de cultură cât și stadionul, gara și cele două piețe. 

Sunt trecute și sala polivalentă și teatrul de proiecte, centrul cultural de pe 

Bastionul SF. Mihail. O propunere de a crea acolo un complex cultural în care să se 

regăsească Museicon și alte inițiative.” 

 Andrei Ghib: ”Aș avea o întrebare. Când va începe construcția zonelor de 

tranzit  din planul de mobilitate urbană? Pentru că este foarte important. Vine 2018, 

1 decembrie și vor veni foarte mulți cetățeni la Alba-Iulia. Unde își vor lăsa 

mașina?” 

 Nicolaie Moldovan: ”Ce înțelegeți prin aceste zone de tranzit?” 

 Andrei Ghib: ”Sunt în planul de mobilitate urbană trecute trei zone  la 

marginea orașului. Parcări! Construirea de parcări pentru cei care vin dinafara 

orașului.” 

 Nicolaie Moldovan: ”Aceste tipuri de parcări park &ride care sunt propuse 

în planul de mobilitate urbană  nu se construiesc în cadrul anului centenar. Se 

construiesc în contextul existenței unui buget alocat pe asemenea investiții, a unui 

teren. Dacă le va construi Primăria  se află în proprietatea municipiului. Dacă le va 

construi o entitate privată, se află în proprietatea unei entități private. Acele trei 

tipuri  de park and ride propuse în planul de mobilitate urbană sunt soluții care ar 

putea contribui  la fluidizarea traficului în oraș, la degrevarea tramei stradale 

majore. Și sunt soluții de perspectivă. Nu sunt soluții de rezolvat  peste noapte. Nu 

sunt chiar așa de ușor de făcut.  Însă, pot fi realizate în acest interval de zece ani 

pentru care și planul de mobilitate urbană are valabilitate.” 

 Andrei Ghib: ”Dar este o prioritate.” 

 Nicolaie Moldovan: ”Sigur. Aveți dreptate! Este o prioritate. Sunt și alte 

chestiuni în prioritate. Totuși, vreau să rețineți un aspect. Trăim într-un oraș cu 35 

mii de mașini înregistrate la Taxe și impozite, cu un navetism ocupațional de 10 

mii de persoane care vin zilnic în Alba-Iulia, cu un număr din ce în ce mai mare de 

vizitatori și cu alți participanți la trafic care vin ocazional în Alba-Iulia la instituții 

precum Curtea de Apel, care reprezintă guvernul în teritoriu, la mall, la 

cumpărături.” 



 

 

 

 Popa Pavel: ”Vă mulțumesc! Mă bucur mult că ziua de azi o să fie trecută în 

arhiva mea pe care o am de zeci de ani de zile. Tot dumneavoastră, domnule 

Nicolaie Moldovan ne-ați dat proiecte  2007 – 2013. Le-am urmărit și s-au rezolvat 

toate. De mare folos, dacă avem răbdarea cuvenită și tot ceea ce s-a trecut în aceste 

două proiecte  până acum, din care una am aprobat-o și hotărârea. Și va veni și cea 

de-a doua hotărâre. Sigur că, nouă ne va fi de folos  ca și consilieri locali să știm să 

le răspundem oamenilor care nu mai au răbdare, ce se face la noi, ce se face în 

oraș, ce se face dincolo! Aceasta este o carte pentru noi foarte, foarte bună. În 

calitatea mea de vârstnic între dumneavoastră și ca viață și ca și consilier local vă 

apreciez, vă felicit pe toată formația aceasta a dumneavoastră, colectivul 

dumneavoastră de proiecte pe care noi le urmărim, ne bucurăm și sunt sigur că se 

și realizează.” 

 Pocol Dorin: ”Am vrut să îl întreb pe domnul Moldovan. Ca să înopteze 

populația. Vă dau un exemplu ca să fim, cum să zic  ... nu numai să criticăm.Venim 

și cu soluție, nu?” 

 Nicolaie Moldovan: ”Domnule consilier! Acum aș vrea să înțelegeți că eu 

am mai fost și voi rămâne  un om deschis cu absolut orice coleg  din Consiliul 

local la dialog și la soluții.  De altfel, am fost și voi rămâne  la fel de deschis și în 

ceea ce privește sugestiile din partea presei, blogosferei, rețelelor de socializare, 

agenții de turism, din partea Asociației HoReCa, din partea unor experți externi și 

așa mai departe. Oricând sunteți binevenit. Ceea ce aș vrea să înțelegeți este că sunt 

persoane din Primăria  Alba-Iulia care răspund de dezvoltarea turistică a orașului. 

Nu fug și nu voi fugi  niciodată de asumare în numele acestei instituții, a unei 

poziții de dialog. În egală măsură aș vrea să vă spun  că, așa cum pentru partea de 

dezvoltare, pentru partea de proiecte  lucrez într-o echipă,  la fel și pe zona de 

turism există o serie de colegi care cred că pot fi cointeresați într-un dialog de idei 

bune  de dezvoltare turistică a orașului. Aș vrea să mai înțelegeți o chestiune. 

Suntem un oraș care am ieșit dintr-o  carapace, așa a unor investiții derulate în zona 

de patrimoniu cultural istoric care au argument suport pentru o dezvoltare pe viitor 

în zona de turism de aproximativ trei ani de zile. Dacă nu mă înșel și poate că 

memoria să îmi joace feste, cred că cerneala pe procesul verbal la recepția finală a 

lucrărilor pentru proiectul cu zona interioară a Cetății s-a pus în luna ianuarie a 

anului 2014. În schimb aș face o afirmație. Cam de trei ani de zile începem să 

contăm din punct de vedere turistic.  Vine din ce în ce mai multă lume în oraș. Nu 

ne putem compara cu Brașovul  care este o destinație  turistică de tradiție cu foarte  

mulți ani înaintea revoluției.” 

 Mircea Trifu: ”Aș face o observație  vis a vis de discursul pe care  domnul 

Pistol l-a ținut  și care reprezintă de fapt realitatea așa cum e și în care trăim noi 

albaiulienii de 26 de ani.  În urmă cu o ședință îl auzeam pe domnul Popa la fel de 

patetic, aproape implorând-o  pe doamna  Moldovan. E și filmată toată povestea. 

Să își aplece  cumva vederea  și asupra cartierului Oarda în care nu s-a făcut, în 

care oamenii nu se mai pot urca  în autobuz. Țineți minte cu toții. Iar în urmă cu 

câteva ședințe înainte, la votul bugetului, că numai asta vreau să mai spun, vis a vis 



 

 

 

de ceea ce spunea domnul Pocol că de câte ori am fost invitați! Eu nu-mi aduc 

aminte, înafară de o invitație pe care am primit-o  de la doamna Cristescu. Probabil 

că procedurile sunt numai pentru unii dintre noi, să fie invitați! Și la acea dezbatere 

pe buget care într-un mod sfidând efectiv cetățenii…  că de-asta … cum să vină 

oameni când tu nici măcar nu pui pe site și  vrei să faci un smart city și nu pui 

dezbaterea bugetului  pe site! Și după aceea spui că nu au venit oamenii! Ce să vină 

când a fost la ora 10! Bine că nu a fost pusă la ora 7 dimineața! Bineînțeles că nu   

s-a vrut și nu se vrea! Bineînțeles că nu se vrea  o dezbatere publică reală pe nici un 

subiect pentru că așa am fost obișnuiți de 25 de ani! Cu lucruri făcute procedural! 

Pe unii îi deranjează  că discutăm și e mult mai simplu  să ne împiedicăm așa! 

Adică, să trecem prin proceduri și ajungem în situația reală cu care pur și simplu  te 

ia râsul când auzi un om într-o ședință care spune o chestiune  și pe urmă modifică! 

Pentru că face parte din mecanismul acesta! Și îmi pare rău că sunteți și 

dumneavoastră, domnule Moldovan de vârsta mea!  Oamenii trec cum trec prin 

viață și vin alte vremuri și unii nu o să mai fie!”  

 Nicolaie Moldovan: ”Domnule Trifu!” 

 Mircea Trifu: ”Vă rog! Eu nu v-am întrerupt!” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Vă rog!” 

 Mircea Trifu: ”Cred că noi ar fi bine să fim sinceri, să ne uităm unii în ochii 

altora  și să vedem și realitatea dincolo de vorbele  acestea frumoase, de laudațium. 

Să vedem și realitățile  și lucrul unde nu s-a făcut. Oricâte caiete din astea și 

strategii facem, nu pot să nu observ un lucru. Ai o arenă sportivă în paragină! Să nu 

zic de celelalte! Iar dacă casa de cultură nu e a noastră, asta nu înseamnă că nu stă 

în datoria noastră  ca manager, primar, viceprimar să facem totul, să gândim o 

soluție 25 de ani. Că e a orașului Alba-Iulia! Chiar dacă nu e a Primăriei! Asta stă 

în capacitatea administrativă a unui om să rezolve probleme dificile, așa cum e 

piața gării, așa cum e piața asta care stă de trei ani de zile și pentru care nu vrea 

nimeni să răspundă. Am auzit în consiliu local că ar fi de vină legea achiziției! 

Auzi! Deci, legile din România sunt de vină  că noi am făcut  o ispravă de toată 

pomina! Sau că am cheltuit milioane de euro cu fotbalul sau că  stadionul e în 

paragină! E de vină legea!” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Ok. La subiect cât de cât! Dacă dumneavoastră 

aveți o problemă cu domnul Popa Pavel că își spune un punct de vedere ca și 

dumneavoastră și ca și oricare altul de aici, nu trebuie să mergem în altă …” 

 Mircea Trifu: ”Nu am nimic cu domnul Popa!” 

 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Că pot să vă aduc şi eu aminte  că un alt 

consilier  de aici blestema  nu ştiu ce sens giratoriu că nu e bun! Şi peste o lună de 

zile a venit să spună că trebuie  un sens giratoriu neapărat, că vai de mine că nu 

facem! Nu cred că e cazul!” 

 Mircea Trifu: „Păi spuneţi! Faceţi o mare greşeală!” 

 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Nu fac! Au rămas scrise şi vi le dau!” 

 Nicolaie Moldovan: „Ştiţi ce se întâmplă? În momentul în care invoci 

conţinutul unor documente strategice în care, ca responsabili în implementare se 



 

 

 

găsesc mai multe instituţii nu doar una, în cazul de faţă Primăria, mi-aduc aminte 

de precedentul plan de dezvoltare urbanistică a oraşului pe care am solicitat şi am 

obţinut  doar pe programul operaţional regional. Ceea ce vreau să vă spun este că 

mă bucur  că în cadrul Primăriei Alba-Iulia, de-a lungul timpului şi acum  s-a 

extins o echipă de oameni capabili să ia dintr-un document  cum este cel pe care    

l-aţi adoptat azi idei şi apoi împreună cu consultanţi, cu proiectanţi, finanţişti să le 

pună în aplicare. Ce pot să vă spun este că am făcut un efort important toţi cei care 

am lucrat la strategia integrată şi la planul de mobilitate  să acomodăm cât mai 

multe proiecte de acolo  cu cât mai multe titluri. Câteodată discutăm de titluri de 

proiecte din aceste două strategii cu activităţile eligibile  şi sumele de bani la care 

putem avea acces ca administraţie publică locală pe perioada următoare de timp. 

Cred că cunoaşteţi chiar dacă ziceţi dumneavoastră că nu a fost pus în dezbatere pe 

site că a fost pusă în fiecare an ca execuţie. Şi am mai avut o discuţie în acest sens 

în plenul Consiliului local care este nivelul veniturilor pe lista de investiţii din 

partea albaiulienilor, companii şi firme. Şi cât de mult ne ajung acei bani  ca să 

facem lucrări în oraş raportaţi  la mulţi alţi bani care au fost aduşi în oraş de către 

acest executiv respectiv alte instituţii de-a lungul anilor. Şi veţi vedea că 

dezvoltarea oraşului s-a fundamentat cel puţin în ultima perioadă, s-a fundamentat 

în cea mai mare parte pe bugete, altele decât exclusiv bugetul la care contribuie 

albaiulianul.” 

 Pocol Dorin: „Eu zic să trecem mai departe!” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Discuții dacă  mai sunt?  Nu sunt, așadar supun 

la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect?"   

       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru și o abținere 

Mircea Trifu.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea nr. 261/2017 

 

3. Modificarea și completarea rețelei școlare pe anul 2017-2018 aprobată 

prin Hotărârea nr. 44/2017 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia  

  Se dă cuvântul domnului Paul Voicu care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

           Se dă cuvântul d-lui consilier Popa Pavel  care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia 

copilului. 

   Popa Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

Paul Voicu: „L-aţi avut în mape. Dacă sunt discuţii?” 

Sandu Cornel Stelian: „Numai puţin să le explic la toţi care este situaţia. 

După o adresă primită de la minister, Clubul Sportiv Şcolar din Alba-Iulia nu mai 

putea funcţiona în structura Liceului Sportiv. Şi existau două variante. Ori 

funcţiona în structura Grupului Sportiv Şcolar din Blaj care are personalitate 



 

 

 

juridică, ceea ce însemna că aceşti copii  de la noi care participă la concursuri de 

înot, şah participă sub sigla Blajului sau suntem noi de acord să devină o structură 

cu personalitate juridică. Şi părerea a fost şi a celor de la Clubul Sportiv şi a 

executivului  să fie cu personalitate juridică. Momentan nu se pune problema de 

nici o finanţare. Rămâne în finanţarea ministerului.” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ” Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea 

acestui proiect. Cine este pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19  voturi pentru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea  262/2017 

 

4. Plata cotizației către Asociația ”Țara Vinului” 

Se dă cuvântul domnului Raul Sebastian Tudoraşcu care prezintă 

proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

Se dă cuvântul d-lui consilier  Vasile Crișan  care prezintă raportul de 

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

sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

  Vasile Crișan: "Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Raul Sebastian Tudoraşcu: „Este vorba de plata anuală în cuantum de 5000 

lei. Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19  voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  263/2017 

 

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 207/2017 a 

Consiliului local cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia la proiectul 

Alba Iulia – Comunitate locală responsabilă, cod proiect 105088, finanțat în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – 

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 

5.1-Reducere a numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, 

cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea 

de măsuri / operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC. 

  Se dă cuvântul domnului Nicolaie Moldovan care  prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

Nicolaie Moldovan: „Este vorba de o eroare materială. În respectiva 

hotărâre au fost adoptate printre altele un regulament şi un stat de funcţii pentru 

unitatea de management. Regulamentul a fost întocmit ok iar statul de funcţii nu a 

respectat structura regulamentului. Şi prin această hotărâre se propune îndreptarea 

erorii produse în statul de funcţii.” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ” Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea 

acestui proiect. Cine este pentru?” 



 

 

 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19  voturi pentru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea  264/2017 

 

   6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

nr.197/2017 a Consiliului local cu privire la  transmiterea în administrare către 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia a unui imobil(teren) situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Lalelelor.” 

  Se dă cuvântul domnului Paul Voicu care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

Paul Voicu: „Vă prezint eu proiectul nr. 6. Cu atât mai mult vreau să vă spun 

că discutam înainte de şedinţă  că de ce tot venim cu proiecte de urgenţă. Vreau să 

vă spun că urgenţa acestui proiect, dacă nu este efectiv vizibilă de către noi 

înseamnă că cineva are o problemă. Ieri a venit la mine directorul general de la 

Universitatea 1 Decembrie. Vă aduceţi aminte că în luna mai  am emis o hotărâre 

prin care le-am dat un teren ca să îşi construiască cămine studenţeşti.  Din 

documentele de colaborare şi tot ce au trimis către CNI pentru a primi banii şi 

fonduri să facă proiectele, au spus foarte clar cei de la CNI, conform legislaţiei în 

vigoare  şi actelor normative de la cinci ani  plus posibilitatea de prelungire, 

proiectul rămâne la fel cum l-am avut. Şi hotărârea la fel dacă se pune. Minim 20 

de ani cu posibilitatea de prelungire.  Că altfel nu investeşte CNI. Deci, asta a fost 

urgenţa pentru care am venit azi cu acest proiect. Nu că aşa am vrut noi să venim 

să facem nu ştiu ce şmecherie. Deci, nu modificăm nimic în hotărârea pe care o 

aveţi în anexă. Ultima pagină. Hotărârea o aveţi acolo în copie. Decât la articolul 2 

în loc de cinci ani punem 20 de ani. Restul e identic. Rămâne cum aţi aprobat-o în 

26 mai 2017.” 

Mircea Trifu: „Eu nu eram în 26 mai 2017!” 

Sandu Cornel Stelian: „Cum nu eraţi în 26 mai 2017?” 

Mircea Trifu: „Acum nu-mi aduc aminte. Vreau să întreb vis a vis de asta că 

noi dăm în administrare 4000 mp. Scrie aici.” 

Paul Voicu: „I-am dat deja.” 

Mircea Trifu: „Pe o perioadă de 20 de ani în scopul construirii unui cămin 

studenţesc. Păi cred că odată construit căminul, nu mai poţi să zici că e pe 20 de 

ani! Practic, terenul de sub cămin e pentru totdeauna! Asta nu înţeleg!” 

Paul Voicu: „Aşa sunt şi la concesiuni, aşa sunt şi la alte lucrări. Se 

prelungeşte contractul. În momentul cererii.  Şi când expiră se solicită de către 

Universitate şi se prelungesc contractele.” 

Mircea Trifu: „Eu am întrebat. Din punct de vedere juridic aş dori o 

explicaţie. De la doamna juristă dacă se poate. Deci, aş vrea de la dumneavoastră. 

Dacă se poate vis a vis de această chestiune prin care noi, aşa cum prevede 

articolul 1 ...” 

Georgeta Rânghet: „Eu vă pot răspunde doar cu privire la transformarea din 

5 în 20 de ani.  Pentru că hotărârea iniţială nu a fost avizată de mine. Deci, 



 

 

 

aprobarea există a transmiterii în administrare.” 

Mircea Trifu: „Am înţeles. Dar cred că aţi putea să ne daţi un răspuns.” 

Georgeta Rânghet: „Administrarea se face pe o perioadă determinată.” 

Mircea Trifu: „Da. Numai că aţi văzut dacă vă uitaţi că e vorba de 

construirea unui cămin. Şi eu am o întrebare faţă de dumneavoastră. Dacă din 

punct de vedere juridic e în regulă fraza aceasta? Deci, e în regulă? Da?” 

Georgeta Rânghet: „Se poate prelungi.” 

Mircea Trifu: „Pe 4000 mp s-ar putea construi mai multe cămine. De ce 

construiesc numai unul?” 

Nicolaie Moldovan: „Sunt trei corpuri.” 

Mircea Trifu: „Mulţumesc pentru răspuns.” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ” Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea 

acestui proiect. Cine este pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19  voturi pentru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea  265/2017 

 

 

  Diverse 

 

 

 1. Raul Sebastian Tudoraşcu: „Aţi primit  fiecare un raport de deplasare 

cu nr. 79102/2017. Delegaţia municipiului Alba-Iulia în Germania la Kronach  

în perioada 7 – 12. 08. 2017.” 

 

 

 2. Mircea Trifu: „La diverse am o întrebare. Am o informaţie. Nu ştiu 

dacă este reală. Dar o discut aici.  Şi cu colegii m-am mai consultat. Cu unii 

dintre ei şi nici ei nu ştiau răspunsul la întrebarea vis a vis de o licitaţie care o să 

aibă loc la sfârşitul lunii  referitor la aceste servicii de întreţinere a spaţiilor 

verzi.  Ceea ce am citit eu în presă, era vorba undeva de o sumă în jur de 22 

milioane de lei anual. Asta este una din întrebări. Pentru că mi se pare mult prea 

mare faţă de ce am discutat la buget.  Şi poate că e o grşeală în presă deoarece 

nu-mi aduc aminte să fi făcut o rectificare bugetară. Am avut un amendament ca 

din cele trei milioane deuro pentru întreţinearea spaţiilor verzi să mutăm 100-

200 mii de euro pe investiţii, în reţele de electricitate sau canal. Bineînţeles că 

nu a trecut amendamentul. Şi vă întreb pe cei care sunteţi în măsură.” 

 Paul Voicu: „Suma de 22 milioane este pe patru ani. Şi este o sumă 

estimată în funcţie de tot ce înseamnă istoricul  şi cronologicul pe ultimii patru 

ani  la ce a însemnat zone verzi în municipiul Alba-Iulia, ce contracte am avut, 

ce proiecte noi s-au făcut şi ce suprafeţe  noi extinse pe mp de zonă verde şi pe 

copaci şi pe arbuşti. Deci, este estimată şi o valoare maximală. Mai mult decât 

atât, pe lângă cele trei contracte am introdus  în plus şi tratamente fitosanitare pe 



 

 

 

care le făceam separat  şi tot ce însemna stropit, udat, tratamente  la copaci, 

plantări de copaci.” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, 

declar ședința de astăzi închisă.” 

 

     Alba Iulia, 18 august  2017 
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