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     PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  22 decembrie  2016,  în cadrul  şedinţei  ordinare  a Consiliului 

Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 1878/2016 a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Georgeta Rânghet: „Înainte de a da cuvântul domnului președinte  supun 

aprobării  procesul verbal al ședinței anterioare.  Cine este pentru aprobare? Abțineri? 

Împotrivă?” 

”Fiind supuse la vot, acestea au fost votate cu 18  voturi pentru.” 

Georgeta Rânghet: ”La ședință  sunt prezenți un număr de 18 consilieri.  

Lipsește domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel, Popescu Emil Antonio, Medrea 

Bogdan. Domnii consilieri au anunțat că nu vor participa la ședința de consiliu. 

Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită. Dau cuvântul domnului președinte Sandu 

Cornel.” 

 Sandu Cornel: „Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările 

şedinţei noastre  participă:   d-na Georgeta Rânghet - Șef Serviciu administrație 

publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară, d-na Teofila  Țîr - director 

economic, d-na Anuța Șinar - director Direcția Venituri, d-na Ani Metea - șef Srviciu 

Investiții și lucrări publice, d-na Aurica Groza – şef Serviciu public comunitar pentru 

cadastru şi agricultură, domnul Mihai Pripon - șef  Birou licitații, contracte  –  d-na 

Delia Cristescu - director  Direcţia de asistenţă socială,  d-na Miron Beatrice - consilier 

Serviciul administrație publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară,   d-na 

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

autoritate tutelară,  domnul Bucur Vasile - șef Birou resurse umane, doamna Corina 

Bedelean - director Căminul pentru persoane vârstnice, domnul Călin Sunzuiană - 

consilier Compartimente transport, liberă inițiativă,  doamna Călin Hedviga  - arhitect 

șef, doamna Crina Dumitrescu - director Direcția Programe, precum şi presa." 

 Sandu Cornel: "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." 

 Sandu Cornel: "Pe ordinea de zi avem  33  proiecte  de hotărâri. Suplimentar au 

fost introduse 2  proiecte: 

 34. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, 

faza “STUDIU DE FEZABILITATE” pentru obiectivul: “CONSTRUIRE ARTERA 

DE LEGATURA DINTRE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU SI STRADA 

LIVEZII”, în municipiul Alba Iulia. 



 

 

 

 35. Proiect de hotărâre privind cheltuirea unei sume de bani din bugetul local 

pentru marcarea  Zilei de 21 decembrie 1989. 

 Proiectul nr. 8 Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia 

și Institutul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia   precum și proiectul nr. 17 Aprobarea 

declanșării procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, 

strada izvorului și Nicolae labiș situate pe amplasamentul lucrării : ”Modernizare 

drumuri în zona Dealul Furcilor : străzile Izvorului, Nicolae Labiș și Barbu Lăutaru” 

sunt retrase de pe ordinea de zi.  

 Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificările și  completările  aduse. Cine 

este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 18  voturi pentru.” 

 Și acum, vă prezint următorul 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

  I.  Proiecte de hotărâri privind:  

 1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba 

Iulia pe anul 2016 

 2. Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, 

alte taxe,  taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2017 

 3. Acordarea de facilități fiscale unor persoane juridice 

 4. Poziția Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Dosarul penal 

839/P/2016 

 5. Modificarea statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Alba Iulia, Direcției de asitență socială, Serviciului public 

”Administrarea patrimoniului local” și Serviciului voluntar pentru situații de urgență  

 6. Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de 

întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane 

vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora 

 7. Încheierea unui protocol de colaborare între Primăria municipiului Alba Iulia 

și Fundația ”Inter Art” Aiud în direcția derulării unor activități cultural-artistice 

convenite în vederea valorificării patrimoniului cultural al Municipiului Alba Iulia  

 8. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și 

Institutul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia  - proiectul este retras de pe 

ordinea de zi. 

 9. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ''Îmbunătățirea 

rețelei de valorificare a plasticului folosind tehnicile economiei circulare'', acronim  

PLASTIC CIRCLE, (Improvement of the plastic packaging waste chain from a 

circular economy approach),  finanțat în cadrul programului european HORIZON 

2020 

 10. Aderarea Municipiului Alba Iulia, în calitate de Membru la Clusterul 

DISCOVER TRANSYLVANIA'S REACHES 

 11. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2016 pentru Parohia 



 

 

 

Ortodoxă Bărăbanț, Alba Iulia  

 12. Aprobarea Planului de acțiuni pentru dezvoltarea serviciilor sociale la 

nivelul municipiului Alba Iulia pentru anul 2017  

 13. Încheierea actului adițional nr. 2 la Contractului nr. 109752/2625/22.12.2015 

încheiat între Municipiul Alba Iulia prin Direcția de asistență socială și Asociația Non-

Guvernamentală ”Maria Beatrice” Alba Iulia  

 14. Încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul nr. 109748/157/22.12.2015 

încheiat între Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență socială și Asociația 

pentru consiliere și asistență specializată ”A.C.A.S” Alba Iulia  

 15. Aprobarea și finanțarea Planului de acțiuni aferent anului 2017 în cadrul 

parteneriatului cu Societatea națională de Cruce Roșie din România, filiala Alba    

 16. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF pentru obiectivul de 

investiții ”Modernizare strada Iasomiei – Pâclișa, Alba Iulia” 

 17. Aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile 

(terenuri) situate în Alba Iulia, strada izvorului și Nicolae labiș situate pe 

amplasamentul lucrării : ”Modernizare drumuri în zona Dealul Furcilor : 

străzile Izvorului, Nicolae Labiș și Barbu Lăutaru”- proiectul este retras de pe 

ordinea de zi. 

 18. Aprobarea unor documentații de urbanism :  

 Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA 

SERVICII PENTRU CIMITIRUL MUNICIPAL – SPATIU MULTIFUNCTIONAL SI 

PARCAJE, ALBA IULIA, B-dul INCORONARII , solicitant MUNICIPIUL ALBA 

IULIA”, conform planului de situatie anexat,  

 Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „C0NSTRUIRE LOCUINTE 

COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR. 125, solicitant SAVINI 

PIERSANTE”, conform planului de situatie anexat,  

 Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA 

FAMILIALA SI DOUA LOCUINTE SEMICOLECTIVE – MODIFICARE PUD 

aprobat prin HCL NR.115/04.2016, ART.8, ALBA IULIA, STR. VALEA POPII, 

solicitant GIURGIU ELENA”, conform planului de situatie anexat, 

 Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „.MODIFICARE PUZ ZONA DE 

LOCUINTE INDIVIDUALE aprobat prin HCL NR 195/06.2013, ART.8, ALBA 

IULIA, STR. BASMULUI, ODISEEA si OLIMP, solicitant SC REGGIO 

IMOBILIARE SRL”, conform planului de situatie anexat. 

 19. Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare 

 20. Expertiza tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 6930/176/2016 aflat 

pe rol la Judecătoria Alba Iulia  

 21. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune 

nr.101.856/2015 încheiat între municipiul Alba Iulia și S.C.PERFECT FOOD 

SERVICES S.R.L.-D 

 22. Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui terenuri situate în 

municipiul Alba Iulia, pentru amplasare panouri publicitare 

 23. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 



 

 

 

str.Vânãtorilor, nr.38, bl.D1C, ap.13 

 24. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Vânãtorilor, nr.32A, bl.C1C, et.2, ap.9                                    

 25. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Vânãtorilor, nr.38, bl.D1C, ap.4 

  26. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Vânãtorilor, nr.38, bl.D1C, ap.17 

 27. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Arieșului, nr.37, bl.235, ap.19 

 28. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Vânãtorilor, nr.38, bl.D1C, ap.7                                      

 29. Plata  cotizaţiei pe anul 2017 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia 

către Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local 

 30. Contribuţia Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociaţia 

Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2017. 

 31. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”DESCOPERĂ 

PATRIMONIUL CULTURAL DIN ALBA IULIA PRIN QR COD!”, finanțat din 

FONDUL CULTURAL NAȚIONAL PENTRU ANUL 2016 -  SESIUNEA DE 

FINANȚARE PROIECTE CULTURALE - AFCN I / 2017. 

 32.  Modificarea organigramei şi statului de funcţii ale: Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, Serviciului public „Administrarea 

patrimoniului local” şi Serviciului public ”Serviciul comunitar pentru cadastru şi 

agricultură”, privind reorganizarea. 

 33. Înființarea Centrului de Resurse INTERVIN în cadrul proiectului „Abordare 

integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a 

marginalizării grupurilor vulnerabile” finanţat prin Apelul COERENT, din cadrul 

Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale 

pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”. 

 34. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, 

faza “STUDIU DE FEZABILITATE” pentru obiectivul: “CONSTRUIRE ARTERA 

DE LEGATURA DINTRE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU SI STRADA 

LIVEZII”, în municipiul Alba Iulia. 

 35. Proiect de hotărâre privind cheltuirea unei sume de bani din bugetul local 

pentru marcarea  Zilei de 21 decembrie 1989. 

  

 Paul Voicu: ”Dacă îmi permiteți o secundă, domnule președinte. Doamnelor și 

domnilor! Fiind ultima ședință din acest an 2016 vreau să transmit multă, multă 

sănătate, bucurii, sărbători fericite dumneavoastră, întregilor familii, albaiulienilor din 

partea domnului Primar și a executivului Primăriei. În mod simbolic avem pe masă o 



 

 

 

bucată de cozonac iar după ședința de consiliu sperăm  să închinăm împreună un pahar 

de vin. Am reușit după ce au trecut câteva luni de la alegeri să avem insignele pentru 

consilieri, primar și viceprimari. A nu știu câta oară, mă rog, eu și colegii mei și 

domnul secretar  să treceți, vă rog, pe la administrativ în Primărie și pe la informatică 

pentru poze  ca să reușim să facem și legitimațiile și să avem întregită și pagina 

Primăriei cu consilierii locali. Eu vă mulțumesc pentru activitatea Consiliului local din 

acest an. Sunt convins că împreună cu dumneavoastră am avut acțiuni serioase pentru 

cetățenii municipiului Alba-Iulia. Sper să progresăm și pentru anul viitor să facem pași 

importanți în ceea ce privește activitatea Consiliului local  și de ce nu și a executivului. 

Multă sănătate și sărbători fericite încă odată.”            

  Sandu Cornel Stelian: ”Vă rugăm să fiți de acord să discutăm proiectul nr. 10 de 

pe ordinea de zi.”         

  

 Sandu Cornel Stelian: ”Vă propun să trecem la ordinea de zi.„ 

 

 1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al 

municipiului Alba Iulia. 

 Se dă cuvântul doamnei Teofila Țîr  care prezintă proiectul de hotărâre precum 

și 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." 

  Teofila Țîr: ”Dat fiind faptul  că doar ieri am luat ultima execuție  pentru a fi cât 

mai aproape de realitate am adus unele modificări în proiect și în raportul de specialitate. 

Astfel, vă rog să aveți în vedere că mai conține încă două articole: 

  Art. 3 Aprobă lista  cuprinzând evenimentele care au loc în anul 2016, conform 

anexei nr. 4. 

  Art. 4 Rectificarea listei cuprinzând  unitățile de cult care vor beneficia de sprijin 

financiar pe anul 2016, conform anexei nr. 5. 

  La partea de venituri la raport  sunt câteva modificări în sensul că s-a scăzut de la 

donații și sponsorizări la Fotbal Club Municipal, acea direcție înființată în cadrul  

Primăriei, au fost rectificați 10 mii de lei pe donații și sponsorizări pentru că până la ora 

aceasta nu a fost primită nici o donație și nici o sponsorizare. Scădem suma către alte 

venituri. Adică, doar ca și plan în buget. Ca și donații și sponsorizări, în loc de suma care 

a fost trecută inițial avem 48,77 conform ultimei execuții, aceasta cuprinzând   și donațiile 

de la învățământ. Veniturile proprii de la învățământ, de asemenea, sunt cuprinse la suma 

de 5,21 mii lei.  Pe capitolul 51 la bunuri și servicii am cuprins suma de 8,5. Nu era trecut 

în material inițial. De asemenea, de pe capitolul 65 învățământ am adăugat la bunuri și 

servicii suma de 3,96. La capitolul 67 bunuri și servicii avem suma de 51,58. Și o 

modificare. La bunurile proprii la autofinanțate la învățământ la bunuri și servicii 5,21 mii 

lei, suma cuprinsă la partea de venituri.”” 

   Sandu Cornel Stelian: ”Dacă mai sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot! Cine 



 

 

 

este pentru aprobarea acestui proiect cu amendamentul propus?”  

       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17  voturi pentru și o abținere Mircea 

Trifu.” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 353/2016 

 

 2. Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, 

alte taxe,  taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2017 

   Se dă cuvântul doamnei Anuța Șinar care prezintă proiectul de hotărâre precum 

și 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." 

  Sandu Cornel Stelian: ”Vă rog să spuneți doar modificările care sunt față de anul trecut.” 

  Anuța Șinar: ”Da. Nu sunt modificări față de anul trecut. Sunt la nivelurile din 

2016. A fost în comisie și a primit aviz favorabil.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Deci, nu cresc impozitele față de anul trecut.” 

  Pocol Dorin: ”Sunt destul de mari! Ce să mai crească!” 

  Sandu Cornel Stelian: ”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.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 354/2016 

 
 

 3. Acordarea de facilități fiscale unor persoane juridice 

  Se dă cuvântul doamnei  Anuța Șinar   care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și 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." 

  Anuța Șinar: ”Este vorba de o societate comercială și o cooperativă 

meșteșugărească. O cooperativă meșteșugărească care lucrează ca și personal cu persoane 

cu handicap care sunt protejate prin Legea nr. 448/2007. Ca urmare, am considerat ca și 

anul trecut, că le putem  acorda o reducere de 50% din impozitul aferent clădirilor folosite 

de aceste persoane și terenului aferent lor.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”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.” 
 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 355/2016 



 

 

 

 

   4. Poziția Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Dosarul penal 

839/P/2016 

  Se dă cuvântul domnului Paul Voicu 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." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Popescu Emil Antoniu care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Popescu Emil Antoniu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Paul Voicu: ”Aveți materialele  pe care le-am prezentat când ați luat documentele. 

V-am făcut, de fapt nu eu ci colegii de la AIDA TL și v-am dat azi două pagini cu anumite 

explicații din punct de vedere al termenelor. Pentru că așa se pune problema dacă ați văzut 

în documentație, de ce s-a întârziat, nu s-a făcut licitația în timp atunci când s-a încheiat 

contractul. Aici aveți explicații ca să nu mai stau eu o jumătate de oră să vă explic. Sunt 

trei pagini nu două, cu toți pașii  pe care i-a făcut AIDA TL pentru a putea organiza 

această licitație la nivelul UAT-urilor care au fost în primă fază. După aceea sunt altele 

care au aderat mai târziu. Apoi s-a modificat legislația, hotărâre de Consiliu Județean, tot 

ce s-a făcut pentru a putea demara această licitație. Mai mult decât atât, eu vă propun ca să 

putem da noi consilierii un răspuns la ceea ce a solicitat  cei de la Poliție, o expertiză 

tehnico-financiară în care să citim cu toții, și noi și dumneavoastră, un expert să se 

pronunțe dacă  sunt sau nu sunt prejudicii  vis a vis de prelungirea cu câte luni  s-a făcut 

pe acel contract. Noi știm să vă spunem doar sumele care s-au dat, pe ce s-au dat, pe 

subvenții și pe alte lucruri dar nu suntem în măsură, nu suntem experți nici unul din 

executiv și nu știu dacă sunteți unul dintre dumneavoastră, ca și profesie, expert financiar 

și contabil să puteți da, autorizat bineînțeles, să puteți da un răspuns. Mai mult decât atât 

să și votați în cunoștință de cauză, să aveți un vot dacă vă constituiți sau nu parte civilă și 

dacă există sau nu un prejudiciu. Ca și alte lucruri pe care le-am mai avut de asemenea 

manieră, știți că a mai fost cu fotbalul și cu alte spețe. La fel v-am propus și la fel  s-a 

procedat. Până nu am avut  o expertiză financiar contabilă și cu un prejudiciu desemnat de 

niște experți pe  acest domeniu, nu ne-am putut pronunța dacă ne constituim sau nu ne 

constituim parte civilă la solicitarea unor parchete din diferite instituții ale statului. Așa că, 

propunerea mea, domnule președinte, e să solicităm Consiliului local un vot, sigur că vor 

să vorbească probabil și alți colegi, un vot pentru a putea să comande executivul o 

expertiză financiar contabilă pe această temă. La momentul când vom avea expertiza să 

ne putem pronunța prin vot. Mulțumesc!” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: „A fost discutat şi în comisia juridică.  S-a propus 

amânarea deciziei până la finalizarea unui eventual raport de expertiză pentru că noi nu 



 

 

 

avem cum să stabilim prejudiciul, având în vedere pregătirea diversificată a fiecăruia 

dintre noi. Deci, aceeaşi formulă o avem şi noi ca şi comisie. Amânare până la finalizarea 

unui raport de expertiză.” 

  Georgeta Rânghet: „Amânare nu se poate. Trebuie prin hotărâre să împuterniciţi 

executivul să comande o expertiză.” 

  Mircea Trifu: „Într-adevăr  aceasta a fost discuţia şi în comisie având în vedere şi 

partea penală a lucrurilor.  Pentru că noi nu suntem în măsură  într-un termen atât de scurt 

să precizăm şi responsabilitatea  noastră  printr-o decizie  sau printr-un vot. Mă refer la 

partea penală a lucrurilor. Azi să votăm, am avea nevoie de un timp mai lung să ne 

consultăm.  Acum nu ştiu dacă procedura se mai poate să fie amânată. Dar oricum, 

propun să nu dăm azi un vot ţinând cont de cele două elemente. De partea financiară şi de 

partea judiciară.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Azi vom da un vot pentru întocmirea acestui raport de 

expertiză. Iar pe baza lui, dacă acel raport de expertiză constată că a fost sau nu 

prejudiciu, atunci vom putea să ne pronunţăm în cunoştinţă de cauză.” 

  Jidveian Ovidiu Viorel: „Este un amendament la acest proiect, ca să înţeleagă şi 

colegii.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu propunerea 

domnului viceprimar Paul Voicu de a împuternici Primarul municipiului de a comanda o 

expertiză în acest dosar penal pentru a se stabili dacă este sau nu un prejudiciu.” 

  Georgeta Rânghet: „Urmând Consiliul local să se pronunţe.” 

   „Fiind supus la vot, proiectul împreună cu amendamentul a fost votat cu 15  voturi 

pentru şi 3 abţineri Vasile Crişan, Mircea Trifu, Bumbu Nicolae.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea  356/2016 
 

 

  5. Modificarea statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Alba Iulia, Direcției de asitență socială, Serviciului public ”Administrarea 

patrimoniului local” și Serviciului voluntar pentru situații de urgență  

 Se dă cuvântul domnului Vasile Bucur 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." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Jidveian Ovidiu Viorel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

   Vasile Bucur: „Modificarea statului de funcții a aparatului de specialitate al 



 

 

 

Primarului municipiului Alba Iulia, Direcției de asitență socială, Serviciului public 

Administrarea patrimoniului local și Serviciului voluntar pentru situații de urgență. Au 

avut loc examene de promovare. Au fost admişi 17 funcţionari publici şi 10 angajaţi cu 

contract individual de muncă.”  

  Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este 

pentru?” 

   „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea  357/2016 
 

    Vasile Bucur: „Am rugămintea să discutăm şi proiectul nr. 33.” 

  32.  Modificarea organigramei şi statului de funcţii ale: Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, Serviciului public „Administrarea 

patrimoniului local” şi Serviciului public ”Serviciul comunitar pentru cadastru şi 

agricultură”, privind reorganizarea. 

  Se dă cuvântul domnului Vasile Bucur 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." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Jidveian Ovidiu Viorel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Vasile Bucur: „Am primit recent răspunsul de la ANFP privind reorganizarea. 

Consilierii l-au primit acum. Este vorba de înfiinţarea unui serviciu Protecţie civilă, 

securitate şi sănătate în muncă, a Direcţiei juridice, administraţie publică locală precum şi 

modificarea a două servicii.”  

 Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este 

pentru?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea  358/2016 
 

 

 6. Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de 

întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane 

vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora 

 Se dă cuvântul doamnei Corina Bedelean 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." 

    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." 

  Corina Bedelean: „Este vorba  de stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi 

a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul 

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

  Sandu Cornel Stelian: ”Mulţumim frumos! Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerile a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea  359/2016 

 

  7. Încheierea unui protocol de colaborare între Primăria municipiului Alba Iulia și 

Fundația ”Inter Art” Aiud în direcția derulării unor activități cultural-artistice convenite în 

vederea valorificării patrimoniului cultural al Municipiului Alba Iulia  

 Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier   Jidveian Ovidiu Viorel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

   Crina Dumitrescu: „Prin acest proiect vă propunem aprobarea unui protocol de 

colaborare cu fundaţia Inter Art Aiud. Prin acest protocol dorim să punem în valoare 

Cetatea şi întreg patrimoniul istoric prin activităţi cultural artistice care sunt prevăzute 

generic în acest protocol.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Mai sunt și alte discuţii?  Nu sunt, aşadar supun la vot 

proiectul. Cine este pentru aprobarea acestui proiect?” 

   „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  360/2016 

 

  8. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și 

Institutul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia  - proiectul este retras de pe ordinea 

de zi. 

  Sandu Cornel Stelian: „Proiectul este retras de pe ordinea de zi.” 
 



 

 

 

 

 9. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ''Îmbunătățirea 

rețelei de valorificare a plasticului folosind tehnicile economiei circulare'', acronim 

PLASTIC CIRCLE, (Improvement of the plastic packaging waste chain from a 

circular economy approach),  finanțat în cadrul programului european HORIZON 

2020. 

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu 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." 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Jidveian Ovidiu Viorel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

   Crina Dumitrescu: „Este un proiect pe care Primăria alături de alţi parteneri l-a 

câştigat în cadrul acestui program Horizon 2020. Vreau să vă atrag atenţia asupra 

activităţilor care sunt interesante pentru oraşul nostru, colectarea deşeurilor din plastic, se 

vor propune diverse strategii privind transportul acestora. Finanţarea este sută la sută din 

programul Horizon 2020. Acest proiect va începe din ianuarie 2017 şi se va finaliza în 

ianuarie 2021.” 

   Mircea Trifu: „Aş avea o observaţie. Genul acesta de proiect care vor sta la baza 

accesării de fonduri europene ulterioare prin alte tipuri de proiecte europene sunt foarte 

importante. Ar fi bine să avem o situaţie măcar pe ultimii doi ani de zile.” 

   Crina Dumitrescu: „Această situaţie o putem da.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este 

pentru?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 
 

   S-a adoptat Hotărârea  361/2016 
 

 

   10. Aderarea Municipiului Alba Iulia, în calitate de Membru la Clusterul 

DISCOVER TRANSYLVANIA'S REACHES. 

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu 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." 



 

 

 

  Se dă cuvântul d-lui consilier   Jidveian Ovidiu Viorel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică 

şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

          Jidveian Ovidiu Viorel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

   Crina Dumitrescu: „Definiţia clusterului o aveţi şi aici. Acest cluster se va ocupa cu 

promovarea obiectivelor turistice din întreaga Transilvanie istorică.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este 

pentru?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 
 

   S-a adoptat Hotărârea  362/2016 
 

   Crina Dumitrescu: „Aş vrea să vă rog dacă se poate să discutăm acum şi proiectul 

nr. 31.” 
 

  31. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”DESCOPERĂ 

PATRIMONIUL CULTURAL DIN ALBA IULIA PRIN QR COD!”, finanțat din 

FONDUL CULTURAL NAȚIONAL PENTRU ANUL 2016 -  SESIUNEA DE 

FINANȚARE PROIECTE CULTURALE - AFCN I / 2017. 

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu 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." 

   Crina Dumitrescu: „Este un proiect pe care recent Primăria Alba-Iulia l-a câştigat. 

Prin acest proiect vă solicităm înfiinţarea unităţii de implementare a proiectului, statul de 

funcţii şi de asemenea contribuţia locală a municipiului care este 20%, respectiv 10 mii 

lei.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este 

pentru?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 
 

   S-a adoptat Hotărârea  363/2016 
 

  11. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2016 pentru Parohia 

Ortodoxă Bărăbanț, Alba Iulia.   

  Se dă cuvântul domnului Mihai Belală 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." 

   Mihai Belală: „Este vorba de alocarea unei sume de bani pentru Parohia Ortodoxă 

Bărăbanţ. Aveţi anexată la proiect solicitarea.” 

    Bumbu Nicolae: ”Există o sumă?” 

    Mihai Belală: ”Până la 10 mii.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este 

pentru?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru.” 
 

   S-a adoptat Hotărârea  364/2016 

    

 12. Aprobarea Planului de acțiuni pentru dezvoltarea serviciilor sociale la 

nivelul municipiului Alba Iulia pentru anul 2017  

  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu 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." 

    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." 

 Delia Cristescu: ”Este al doilea an în care DAS întocmește un plan  de dezvoltare a 

serviciilor sociale. Acest plan l-am întocmit de la actualele servicii sociale pe care le 

furnizăm noi ca și instituție și am completat cu acele servicii sociale pe care le-am găsit în 

strategiile naționale, propuse pentru anul viitor.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul cu 

amendamentul propus. Cine este pentru aprobare?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru.”  

 

 S-a adoptat Hotărârea  365/2016 
 

 13. Încheierea actului adițional nr. 2 la Contractului nr. 109752/2625/22.12.2015 

încheiat între Municipiul Alba Iulia prin Direcția de asistență socială și Asociația Non-

Guvernamentală ”Maria Beatrice” Alba Iulia  

  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu 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." 

    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." 

 Delia Cristescu: ”Se referă la încheierea  unui act adițional nr. 2 în cadrul unui 

contract pe trei ani încheiat cu Asociația non guvernamentală Maria Beatrice. Aici ne 

ducem pe un standard de 1193/beneficiar/ lună pentru cei 30 de copii din Alba-Iulia pe 

anul 2017, respectiv 1 ianuarie 2017 -  31 decembrie 2017.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul cu 

amendamentul propus. Cine este pentru aprobare?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru.”  

 

 S-a adoptat Hotărârea  366/2016 

 

 14. Încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul nr. 109748/157/22.12.2015 

încheiat între Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistență socială și Asociația 

pentru consiliere și asistență specializată ”A.C.A.S” Alba Iulia  

  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu 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." 

    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." 

 Delia Cristescu: ”Se referă tot la un act adițional nr. 2 cu Asociația ACAS. Este tot 

un contract pe trei ani. Suntem în anul 2. Merge tot pe același standard la fel ca și Maria 

Beatrice, numai că aici reducem pentru 20 de copii din oraș.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul cu 

amendamentul propus. Cine este pentru aprobare?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru.”  

 

 S-a adoptat Hotărârea  367/2016 

 

 15. Aprobarea și finanțarea Planului de acțiuni aferent anului 2017 în cadrul 

parteneriatului cu Societatea națională de Cruce Roșie din România, filiala Alba 

  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu 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." 

    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." 

 Delia Cristescu: ”Este vorba de un contract cu asociația Națională de Crucea Roșie. 

Aici avem un contract pe 10 ani. Suntem în anul 3.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul cu 

amendamentul propus. Cine este pentru aprobare?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru.”  

 

 S-a adoptat Hotărârea  368/2016 

 

 16. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF pentru obiectivul de 

investiții ”Modernizare strada Iasomiei – Pâclișa, Alba Iulia” 

 Se dă cuvântul d-nei Ani Metea  care prezintă  proiectul  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 și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

 Ana Metea: ”A fost prezentat la comisie. Se propune modernizarea străzii 

Iasomiei în lungime de 288 metrii liniari  și valoarea de investiție de 818 mii. Se 

realizează drumul prin pavaj. Pentru a putea să se scurgă  apele pluviale  se vor face 

rigole pe o parte  a străzii și colectarea se va duce înspre râul Mureș prin 

subtraversarea străzii Carpenului.” 

 Mircea Trifu: ”Aș avea o obiecție aici vis a vis  de procedura care se practică  în 

genul acesta de prezentări a unor studii de fezabilitate. Într-adevăr, doamna a uitat să 

spună  că se propune acest lucru în cadrul unui studiu de fezabilitate. Și data trecută 

am sesizat, era un dali acolo și a apărut și în presă, am sesizat faptul că nu era toată 

documentația. Noi, ca să ne putem pronunța asupra acestei chestiuni ar trebui să avem 

și documentația, eventual sub forma unui CD ca să o putem studia pentru că votăm 

practic în necunoștință de cauză. Cred că la raportul de specialitate sunt prezentate cele 

două variante, respectiv sistemul rutier 1 și sitemul rutier 2. Dar ca să putem face 

evaluarea costului ar trebui, vedeți că pe a doua pagină este doar lungimea totală și nu 

și lățimea.” 



 

 

 

 Ani Metea: ”V-o pot spune.” 

 Mircea Trifu: ”Vroiam să vă spun și chiar mi-am notat aici înainte, să vă spun că 

este această HCL nr. 363/14. 04. 2010 privind aprobarea standardului de cost pentru 

obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice. Și atunci, dacă chiar vreți să 

facem serios o evaluare  noi, consilierii să dăm un vot  ar fi bine să avem  

documentația aceasta sub forma unui CD.  Că nu cred că e așa de mult. Mai ales că 

data trecută era vorba de 22 milioane de euro. Adică, chiar să studiem  și să nu fie 

necesar să venim noi la serviciul tehnic. Cred că e de bun simț.” 

 Ani Metea: ”Procedura așa a fost. Se făcea referatul.  Nu se punea proiectul. Noi 

avem și pe CD proiectul  și vi-l punem la dispoziție dacă doriți.” 

 Mircea Trifu: ”Sunt convins  că nici unul nu a studiat studiul   și  dăm un vot în 

necunoștință de cauză.” 

 Ani Metea: ”Sunt și documente foarte voluminoase.” 

 Mircea Trifu: ”În format electronic.” 

 Paul Voicu: ”Dacă îmi permiteți, domnule președinte! Domnule consilier! Din 

1996 de când sunt eu aici consilier  și până acum  nu am adus niciodată la solicitarea 

dumneavoastră, a consilierilor aceste documentații dali, SF-uri, proiecte, studii, 

expertize în baza  unor dosare penale. Am adus doar referatele. Dacă le doriți, vă rog 

frumos să precizați ca să poată tehnicul să le xeroxeze sau să le pună pe CD și să 

spună cine le vrea. Pentru că, într-adevăr sunteți ca profesie diverși, începând de la 

ingineri, profesori, avocați și să spuneți care doriți. După 20 de ani, poate nici eu nu 

înțeleg toate documentațiile și mă consult cu specialiștii pe ele. Dacă le vreți, vă rog să 

spuneți. Nu se ferește nimeni să vi le dea. Sunt publice, sunt la serviciile de 

specialitate.” 

 Mircea Trifu: ”Tocmai aceasta am precizat cu procedura!  Chiar dacă e de 10 ani 

cutumă, nu înseamnă că neapărat e bună!” 

 Paul Voicu: ”Nu asta am vrut să spun!” 

 Mircea Trifu: ”Eu am vrut să fie notat exact așa cum am spus. Consider că 

procedura nu e corectă și nu se îndeplinește!  Și e de obligativitate  ca noi să putem să 

dăm un vot vis a vis de chestiunea aceasta, e obligatoriu să le primim și nu să le 

cerem! Asta vreau să fie notat și cu asta basta!” 

 Sandu Cornel Stelian: „Discuţii? Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este 

pentru aprobare?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17  voturi pentru și o abținere Mircea 

Trifu.”  
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 Ani Metea: ”Vă rog să îmi permiteți să discutăm și proiectul nr. 34.” 

 

 34. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, 

faza “STUDIU DE FEZABILITATE” pentru obiectivul: “CONSTRUIRE ARTERA 

DE LEGATURA DINTRE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU SI STRADA 

LIVEZII”, în municipiul Alba Iulia. 



 

 

 

 Se dă cuvântul d-nei Ani Metea  care prezintă  proiectul  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 și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

 Ani Metea: ”Este de aceeași natură. Artera de legătură Tudor Vladimirescu și 

strada Livezii. După cum știți, la strada Tudor Vladimirescu s-a aprobat construire 

magazin Penny. Proiectul lor a avut spațiu și sensul giratoriu. Și ei s-au obligat să 

realizeze această arteră de legătură pe Tudor Vladimirescu și Livezii. Condiția este ca 

noi, Primărie, să le punem la dispoziție proiectul tehnic și autorizația. Și în acest sens, 

noi am făcut daliul urmând ca să se elaboreze pe urmă și proiectul tehnic, să obținem 

autorizația și să le punem la dispoziție. Ceea ce mai ține de Primărie este partea de 

devieri.” 

 Vasile Crișan: ”Din câte am constatat zilele acestea, sensul giratoriu este în 

funcțiune.” 

 Ani Metea: ”Este în execuție. Este în proiectul magazinului. Nu este în proiectul 

nostru.” 

 Vasile Crișan: ”De acord. Deci, se circulă în toate părțile în sensul giratoriu. Am 

fost eu pe el. Nu trebuia să ceară înainte?” 

 Paul Voicu: ”Nu înțeleg! Aduceți-vă aminte că ați votat o documentație de 

urbanism. Aici pe planșă, în acea intersecție se prevedea  și o legătură între Tudor 

Vladimirescu și Livezii  care nu conținea proiectul dânșilor. Acum am convenit cu 

dânșii că tot ei suportă și acea legătură mică, artera aceea mică.  Chiar dacă e pe 

domeniul public să plătească tot dânșii dar noi să facem proiectarea și autorizația.” 

 Vasile Crișan: ”Sunt de acord cu dumneavoastră și uit foarte repede! Dar când 

am văzut proiectul era desenată!” 

 Paul Voicu: ”Ca și urbanism am votat-o! Dar nu și execuția! De aceea am venit 

cu ea acum! Vă aduceți aminte? Vă spunea doamna Moldovan că această legătură o 

vom face  pe banii Primăriei în acest an. Acum am venit cu el peste rând  pentru că     

s-au hotărât să o facă tot ei. Nu știu ce nu ați înțeles!” 

 Mircea Trifu: ”Tot aceeași chestiune, aceeași obiecție vreau să o fac și la acest 

proiect ca și la celălalt. Ar mai fi o chestiune  și poate dumneavoastră ați greșit când ați 

spus. E vorba de un dali și e trecut un studiu de fezabilitate.” 

 Ani Metea: ”Da.” 

 Mircea Trifu: ”Iar la acest proiect, pe pagina 2 vedeți doar artera cu suprafața 

totală de 788. Adică, având toată suprafața am putea face calculul acesta ca să vedem  

noi consilierii atunci când dăm votul.  Vă rog să nu mă mai întrerupeți. Ca să putem 

face această socoteală minimală dacă se încadrează, altfel dăm votul  în necunoștință 

de cauză. E o chestiune de ordin tehnic. Cum să votezi o chestiune  fără să ai măcar un 

minim calcul  să vezi dacă se încadrează în standardele de cost.” 

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Vreau să întreb câți bani cheltuie oamenii aceștia  



 

 

 

care fac strada?” 

 Ani Metea: ”Valoarea investiției este trecută în raport. 273 mii.„ 

 Paul Voicu: ”Încă odată. Vă spun că sunt informații publice. Presa e aici și 

filmează. Sunt valori estimative, preconizate. Nu sunt licitații publice, negocieri de 

contract. Sunt calcule a unor proiecte pe niște suprafețe, volum de cantități estimate. 

Ce puteți și dumneavoastră  calcula sunt estimări.” 

 Bunea Ioan Iulian: ”Am înțeles că azi noapte a avut loc un accident acolo. 

Cineva a sărit cu mașina. S-au respectat cerințele  minime pentru un sens giratoriu?” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Pe cine întrebați?” 

 Bunea Ioan Iulian: ”Pe dumneavoastră!” 

 Sandu Cornel Stelian: ”De ce mă întrebați pe mine? Întrebați pe cei de la 

poliție!” 

 Paul Voicu: ”Nu s-a făcut încă recepția tehnică. Până nu se face recepția tehnică 

a obiectivului. Din această comisie fac parte și câțiva consilieri. Eu nu pot să vă spun 

în momentul acesta numai dacă verific. O să verific, o să discut cu cei de la Poliție 

dacă s-a respectat sau nu. Dar nu cred că un investitor nu a respectat.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Eventual e problema lor! Răspund pentru ceea ce fac!” 

 Vasile Crișan: ”Am avut o intervenție  și văd că trebuie să intervin încă odată. 

Din punct de vedere legal acea stradă are două benzi pe sensul de circulație. În sensul 

giratoriu e numai unu. Marcajul este făcut cu banda 1 obligatoriu virare la dreapta, 

banda 2 înainte. Am dat hotărârea! Cum am dat-o? Cum se va da autorizația? Ceva nu 

e bine! Părerea mea personală care toată ziua sunt pe șosea!” 

 Mircea Trifu: „Nu vreau să fiu pus în situația  de a traduce anumite remarci ale 

colegilor  mei! Dar cred că întrebarea era de bun simț.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Eu l-am întrebat pe domnul Bunea pe cine întreabă.” 

 Mircea Trifu: ”Știți bine că se putea întâmpla un lucru mult mai grav!” 

 Pocol Dorin: ”Domnul Crișan știe că împreună am fost la sensuri giratorii din 

oraș. Acestea se fac în baza unui proiect. Aceste proiecte se autorizează de către toți 

factorii decizionali în domeniu. Prin urmare, nu știu care ar fi problema. Vă amintiți 

giratoriul de la Cimitirul Eroilor? Am avut niște discuții acolo cu diverse părți. Și ați 

văzut și dumneavoastră. Poliția de la serviciul rutier, circulație dă sau nu dă anumite 

precizări în sensul executării sau nu? Așa este?” 

 Vasile Crișan: ”Avizarea înainte de a se face proiectul!” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Am sărit de la discuția noastră acum! Suntem la 

proiectul nr. 34. Supun la vot proiectul. Cine este pentru aprobare?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18  voturi pentru.”  
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 18. Aprobarea unor documentații de urbanism:  

  Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA 

SERVICII PENTRU CIMITIRUL MUNICIPAL – SPATIU 

MULTIFUNCTIONAL SI PARCAJE, ALBA IULIA, B-dul INCORONARII , 

solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform planului de situatie anexat,  



 

 

 

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă  PUZ-ul  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 cu condiții  acest proiect de hotărâre.” 

         Călin Hedviga: ”La articolul 1, municipiul Alba-Iulia a identificat o disfuncţiune 

la cimitirul municipal şi vă propune spre avizare nişte reglementări care ar elimina 

aceste disfuncţiuni. Este vorba de nişte propuneri făcute pe icul acesta al domeniului 

public.  Deci, peste drum de cimitirul municipal. Aceasta este suprafaţa reglementată. 

Documentaţia de urbanism pe care v-o supun avizării este de a extinde parcajele, 

estimăm noi cu un număr de 26 de parcaje şi de a crea o sală multifuncţională, 

deoarece ceea ce avem noi în cimitirul municipal, de multe ori nu face faţă. 

Propunerea pe care v-o prezint aici şi care vă este prezentată volumetric are în vedere 

preluarea, reţinerea diferenţei de nivel între Tache Ionescu şi acea limbă de teren al 

domeniului public, realizarea acestei construcţii şi al unui alineament de parcaje. 

Iniţiala propunere a fost amendată de comisia de urbanism deoarece pe Viilor erau 

patru accese în zona de servicii aferente parcajelor. Condiţia pe care a pus-o comisia 

de urbanism v-o prezint aici. Adică, se vine de pe Încoronării, se intră în parcaj şi pe 

acelaşi sens de circulaţie se continuă sensul de parcurgere. Ce pot eu să vă mai spun? 

Că regimul de înălţime este parter pentru a nu intra în contradicţie cu regimul de 

construire existent în zonă. Suplimentarea cu circa 26 de parcaje ar veni în avantajul 

faptului că acum sunt situaţii în care loc de parcare nu mai există decât dacă ne 

extindem în zona Cetăţii. Dacă sunt întrebări?” 

  Pocol Dorin: „Am fost sunat azi de cineva care locuieşte în zonă.” 

  Domnul din public: „Eu v-am sunat.” 

  Pocol Dorin: „Dumneavoastră. Vă interesează dacă este nevoie de 

consultarea populaţiei şi dacă se ţine cont şi aşa mai departe. A doua întrebare. Nu mai 

reţin suprafaţa pe care se construieşte acea clădire pentru servicii sau cum se 

numeşte.” 

  Bumbu Nicolae: „Servicii de ce natură? Mortuare? Sau restaurant sau ce sală 

se construieşte?” 

  Paul Voicu: „Păi, acolo nu pot fi decât servicii conexe cu cele două funcţiuni 

care sunt pe dreapta. Sunt două cimitire. Cimitirul municipal şi cimitirul parohial. Noi 

avem această solicitare din partea celor două cimitire, municipal şi parohial, de peste 

10 ani de zile. Nu am putut da curs acestei solicitări pentru că acest teren, ne poate 

spune doamna Aurica,  nu a fost al nostru, în sensul că pe acolo ştiţi bine că trecea 

mocăniţa. Şi acest teren, foarte mult timp l-am discutat cu CFR-ul pentru a fi preluat. 

Şi până nu a fost al nostru nu am putut iniţia nici o documentaţie pe care să o aducem 

să o aprobaţi. Ştiţi foarte bine că presiunea este maximă acolo, mai ales când sunt 3, 7, 

9 familii care au acolo un eveniment nedorit, ca să nu spun altfel,  şi este o nebunie cu 

circulaţie blocată, cu tot ce vreţi. Aţi avut şi dumneavoastră evenimente, rude, 

neamuri.” 



 

 

 

  Bumbu Nicolae: „Acolo trebuia făcută o specificaţie. Sală pentru 

evenimentul respectiv. Aşa, putem înţelege o sală de nunţi sau de nu ştiu ce! Vedeţi că 

nimic nu mai este normel!” 

  Călin Hedviga: „Pot să vă lămuresc. După cum vedeţi, în denumirea 

proiectului sunt servicii pentru cimitirul municipal. Ştiţi de ce am scris că este un 

spaţiu funcţional? Pentru că s-ar putea să avem nevoie de spaţii de depozitare, pentru 

întreţinerea cimitirului, suplimentarea lor. Aveţi nevoie de alte spaţii pentru priveghi. 

Pentru că aţi văzut că sunt perioade când nu încap. Să nu se mai mănânce acolo 

cozonac în ploaie, vânt sau soare. Să fie un spaţiu închis. Deci, încă noi nu am 

identificat o temă de proiectare atât de strictă şi am zis să vă consultăm şi pe 

dumneavoastră. Suntem în faza de avizare acum. De asemenea, trebuie să vă spun că 

terenul permite şi un demisol iar suprafaţa alocată, studiată este de 3100 mp din care 

doar 500 mp sunt destinaţi construirii efective. Un procent de ocupare relativ restrâns. 

Cel mai mare avantaj este suplimentarea parcajelor.” 

  Pocol Dorin: „Aş zice să îl ascultăm şi pe dumnealui.” 

  Domnul din public: „Vă rog să îmi permiteţi să îmi exprim punctul de 

vedere. Sunt reprezentant al vecinilor care locuiesc în zonă. Mă numesc Marga Ştefan. 

Vecinii se numesc: Matei, David, Dragomir, Sicoe. Cinci familii care locuim în zona 

respectivă. Avem dreptul să ştim de la doamna arhitect şef ce dimensiuni va avea 

această clădire şi dacă va fi conectată la activităţile de gătit şi aşa mai departe. Pentru 

că, am înteles, 20 de locuri de parcare. Zona este foarte restrictivă ca şi spaţiu. În faţa 

casei mele am făcut numărătoarea cu paşii, de la reţelele de apă şi gaz până la bordura 

de vis a vis unde se află Corona sunt 8,5 metrii. Câte parcări se pot face şi cum se 

reglementează treaba aceasta şi cum se rezolvă această problemă de viaţă şi de 

moarte? Pentru că, cu 20 de maşini parcate nu se rezolvă! Vă spun sincer. Când a 

murit mama domnului Hava  au fost foarte multe maşini. Când sunt alte înmormântări 

sunt mai puţine maşini. Deci, nu este o chestiune să fie zilnic acelaşi număr de maşini 

şi un balamuc continu. Şi aceste activităţi se rezumă doar la o anumită parte a zilei, 

respectiv între 12,00 şi 16,00. Nu au un caracter permanent, să zic 24 din 24.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Nici pe dumneavoastră nu vă deranjează foarte mult. 

Doar patru ore.” 

  Domnul din public: Da. Exact. Acelaşi lucru. Nu pot să vă spun că mă 

deranjează 24 din 24. Însă, explicaţiile vrem să le ştim pentru că suntem vecini acolo. 

Din punctul acesta de vedere.” 

  Călin Hedviga: „500 mp suprafaţa construită.” 

  Paul Voicu: „Mă bucur foarte mult că aţi venit azi în şedinţa de consiliu. Încă 

odată precizez ceea ce a spus doamna arhitect şef, că este în faza de avizare. Consiliul 

local nu aprobă azi această documentaţie de urbanism. Urmează 30 de zile să stea la 

consultarea publicului.Aşa cum aţi venit dumneavoastră, aşteptăm şi alte persoane. Şi 

nu numai persoane fizice şi poate şi societăţi comerciale care vor să ne atenţioneze 

asupra acestui proiect  sau cum doresc să îl îmbunătăţim. Mai mult decât atât, aveţi 

dreptate. Acolo, vrem nu vrem, când e aglomerat, maşinile chiar parchează pe zona 

verde, se urcă peste bordură şi parchează acolo 20, 30, 50 de maşini. Câte încap. Ok. 

Spaţiul nu va fi aprobat, cel puţin din punctul meu de vedere, să vedem ce aprobă 



 

 

 

Consiliul local, sub nici o formă  cu parte de gătit, de bucătărit, că nu este loc pentru 

aşa ceva. Deci, va fi un spaţiu care şi acum, în incinta cimitirului municipal deserveşte 

persoane care au probleme de viaţă şi de moarte.” 

  Domnul din public: „O precizare vreau să mai fac, domnule viceprimar! Am 

întrebat reprezentanţii cimitirului municipal. Am întrebat şi parohul la celelalte părţi 

ale cimitirului şi au zis că habar nu au de treaba aceasta!” 

  Paul Voicu: „Păi nici nu depinde de ei! Să nu vă supăraţi! Nici nu depinde de 

ei! Nă vă supăraţi! Depinde de Primărie!” 

  Domnul din public: „Cine construieşte acolo?” 

  Paul Voicu: „Staţi un pic! Iar nu se înţeleg lucrurile! Iar punem carul înaintea 

boilor! Suntem la o documentaţie care poate va fi pusă în valoare peste o jumătate de 

an sau un an. Sunt foarte mulţi paşi. Este primul pas. Avizarea. Dacă azi în consiliu se 

îndeplineşte votul pentru avizare urmează alte etape. Vă spun câteva etape. Peste 30 de 

zile aprobare în Consiliu local.  După ce se aprobă această documentaţie de urbanism 

urmează documentaţia de cadastru, să vedem exact suprafeţele, să desprindem din 

suprafaţa mai marea această suprafaţă mai mică şi vom licita această lucrare. Depinde 

cine o va câştiga. Poate Parohia, poate acelaşi administrator pe care acum îl avem în 

contract cu Primăria. Încă nu se ştie. Nici nu discutăm lucrurile acestea. Tot Consiliul 

local le va aproba. Tot Consiliul local va aproba dacă o construim noi, dacă o dăm în 

licitaţie, dacă o închiriem. Deci, ce facem, dânşii stabilesc.” 

  Pocol Dorin: „Dânsul întreabă cine e beneficiarul.” 

  Paul Voicu: „Primăria! Cine să fie beneficiar? Primăria Alba-Iulia! Nu este 

nici o persoană!” 

  Călin Hedviga: „Intervenţia dumnealui e foarte bună pentru că urmează 

consultarea populaţiei. Şi în cadrul consultării populaţiei eu am să le lansez propuneri 

pentru tema de proiectare. Vreau să vă spun că este prima încercare. De aceea este 

avizarea în Consiliul local să vedem dacă putem demara în continuare procedura. 

Trebuie să vă spun că până nu depăşim etapa de consultare a populaţiei nu se va face 

următorul pas.” 

  Pleşa Gabriel: „Având în vedere că vor fi trei capele mortuare pe o distanţă 

de 200 de metrii, părerea mea este că dacă am putea să valorificăm acest loc pe care îl 

avem acum, ar fi pentru parcări cel mai bun. Eu aş opta pentru mai multe locuri de 

parcare. E o sugestie.” 

 Mircea Trifu: „Observaţia domnului cetăţean arată că se discută de 20 de 

minute şi modul în care de foarte multe ori vorbim aici şi abia după 20 de minute 

aflăm că este proprietatea Primăriei. Bineînţeles că obligaţia noastră era să citim. Am 

citit. Noi ştiam. Dar ne convine să vorbim aşa mai natural să înţeleagă toată lumea. 

Pentru că, în spatele acestui lucru, faptul că e proprietatea Primăriei, se ascund alte 

chestiuni. Nu în sensul negativ se ascund. Dar nu discutate pe faţă aici. Au fost mai 

multe cazuri de înstrăinare a unor terenuri ale Primăriei prin tot felul de, eu le-aş numi 

răutăcios, artificii. Recunosc. Ba asocieri ale Primăriei cu tot felul  de societăţi, cum a 

fost acel teren de cinci milioane de euro valoare în centrul oraşului, pe care l-am 

sesizat aici şi s-a uitat de el. A fost dat aşa, în participaţiune, unei societăţi să facă 

blocuri.  De aceea, eu ca şi consilier local, vreau să ştiu tot traseul acesta până la final. 



 

 

 

Pentru că valoarea, acest bun, terenul cumpărat de Primărie are o valoare în jur la 200 

de euro/mp  şi este previzibil că această construcţie va fi folosită doar de un operator 

sau doi care sunt în cimitir, că nu vor veni cei din Maieri!” 

  Paul Voicu: „Aveţi suspiciuni rezonabile?” 

  Mircea Trifu: „Nu. Tot ce vreau să spun este ca să fac un apel la transparenţă. 

Vă rog! Acest tip de intervenţii vis a vis de  toţi colegii mei, care încearcă să 

ridiculizeze tot ce spunem, noi suntem obişnuiţi deja. Eu de şase luni, ei de mai mulţi 

ani. Deci, dacă se intră în treaba aceasta, atunci putem şi noi să ne apucăm. Vă rog 

frumos să nu mă mai întrerupă, domnule preşedinte! Atât am avut de spus. Fac un apel 

la transparenţă în ceea ce priveşte chestiunea aceasta. Pentru că ne vom trezi peste 

patru luni că am făcut investiţia acolo pe o valoare de câteva sute de mii de euro şi o 

dăm cadou printr-un act, printr-o asociere. Acum nu mai este voie pentru că s-au 

abrogat asocierile.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Mai multe parcări, o clădire mai mică sau care e 

problema?” 

  Bumbu Nicolae: „Eu aş vrea să susţin idea domnului vceprimar Pleşa cu mai 

multe parcări.” 

  Pocol Dorin: „Vreau să fac o precizare. Şi nu pot să nu fiu corect. După 

părerea mea, şi putem  face şi un pariu, acolo nu e 200 de euro. Este lângă cimitir. Nu 

are cum să fie 200 de euro. Şi sunt mai multe în defavoare. Nu are rost pentru că presa 

va prelua şi va ajunge la diverse! Deci, dintr-o gogoaşă!” 

  Bumbu Nicolae: „Haideţi să nu evaluăm acum terenul! Ce se va face acolo?” 

  Mircea Trifu: „În virtutea dreptului la replică vreau să îi răspund ...” 

  Sandu Cornel Stelian: „Îi răspundeţi la replică afară! Îi spuneţi domnului 

viceprimar! Şi după ce votăm!” 

  Paul Voicu: „Eu vreau să fac precizarea, cu toate că e a doua oară.  Dar o fac 

pentru opinia publică. Credeţi-mă că nu o mai fac pentru dumneavoastră că nu aţi 

înţeles din prima dată! Ce se va întâmpla cu acest proiect odată cu această 

documentaţie de urbanism? Nici nu discutăm acum de vânzarea terenului, concesiune 

sau închiriere. Discutăm despre această documentaţie de urbanism. Acum, dacă o veţi 

aviza vom face consultarea populaţiei şi o veţi aproba într-o şedinţă ulterioară. Cu 

toate detaliile şi avizele şi tot ce trebuie. Opinia publică trebuie să ştie. Tot acest 

consiliu va hotărî dacă vinde terenul prin licitaţie, dacă face Primăria sau Consiliul 

local construcţia şi o închiriază.  De ce punem acum problema că costă nu ştiu cât şi o 

dăm la nu ştiu cine şi suspiciuni rezonabile când dumneavoastră nu aţi votat nimic şi 

aveţi 7000 de variante? Faceţi scenarii! Henri Poter!” 

 Sandu Cornel Stelian: „Facem o pauză! Clarificaţi tot şi după aceea votăm! 

Pauză!” 
 

 Consilierii locali părăsesc sala de şedinţă. 
 

 Sandu Cornel Stelian: „Reluăm şedinţa. Supun la vot articolul 1. Cine este 

pentru avizare?” 



 

 

 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 15  voturi pentru şi 3 abţineri 

Bumbu Nicolae, Vasile Crişan, Mircea Trifu.” 

 

 

 Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „C0NSTRUIRE LOCUINTE 

COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR. 125, solicitant SAVINI 

PIERSANTE”, conform planului de situatie anexat,  

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  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 și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Călin Hedviga: „PUD construire locuinţe colective pe Calea Moţilor într-o zonă 

reglementată ca zonă mixtă cu regim maxim de înălţime P + 3 etaje. Este vorba de 

reglementarea specifică a acestui teren aflat între trei străzi private. Propunerea pe care 

v-o prezint are în vedere realizarea a trei tronsoane cu regim de înălţime P + 3, din 

care primul tronson este spaţiu comercial la parter, numărul de apartamente realizate 

88 iar numărul de parcaje parţial reglementat. Vă arăt şi o volumetrie pentru a vă da 

seama. Acesta este terenul. Acesta este ansamblul volumetric în vederea realizării. 

Trebuie să cunoaşteţi aici două aspecte. Pentru a întocmi un studiu de însorire care va 

face obiectul dacă între construcţii  nu este înălţimea corespunzătoare şi că avem trei 

contestaţii. Acestea au fost prezentate şi argumentate de către proprietarii aflaţi în jurul 

ansamblului, proprietari ce deţin locuinţe individuale cu regim maxim de înălţime       

P + 1. Consultarea populaţiei a fost realizată prin notificarea a şapte proprietari. Deci, 

mai mult decât se vede aici în planşa alăturată, trei au fost de acord cu propunerea iar 

patru nu. Despre contestaţii pot să vă spun că sunt amintite tot felul de chestiuni. Fie 

că nu sunt bine dimensionate parcajele, ceea ce conform reglementărilor sunt acoperite 

un parcaj/apartament, fie că numărul mare de familii şi cu membrii săi creează 

disfuncţiuni atât de circulaţie cât şi de zgomot iar calitatea vieţii din zonă scade. Tot 

felul de aspecte din care rezultă o nemulţumire a celor din jur. De faţă sunt şi 

reprezentanţii contestaţiilor. Eu le-am multiplicat ca să le puteţi citi.  Vă propun să 

auzim şi punctul lor de vedere precum şi al proiectantului.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Bun. Dacă dintre cei care contestă acest proiect sunt 

prezenţi în sală?” 

  Domnul din public: „Sunt prea multe blocuri pe un spaţiu foarte mic. Deci, pe 

spaţiul respectiv eu consider că nu se puteau pune mai mult de două blocuri. Aşa cum 

arată aici în desen,  arată ca şi cele trei blocuri de la intersecţia Detunata cu Nazaret 

Ilith! Înghesuite, băgate una în alta ca pe vremea lui Ceauşescu! Nu! Mai rău decât pe 

vremea lui Ceauşescu! La 88 de apartamente, unde stau oameni, fiecare cu serviciul 

lui, fiecare cu maşina lui! Nu 88! Dar mai bine de 40 care vor avea maşini! A pune 

atâtea maşini pe spaţiul respectiv, pe 97 de parcări câte am înţeles că sunt, nu mi se 



 

 

 

pare chiar în ordine! De la 88 la 97, numai 9 parcări există! 88 de apartamente câte 

sunt acolo nu fac faţă la spaţiul de parcare! Aceasta este părerea mea personală. Pe 

spaţiul respectiv  se mai spune aici la legendă că  este desenul cu gunoiul. Nu mi se 

pare în ordine ca eu vecin, locatar acolo să am parte de mizeria pe care o fac acolo. Nu 

că la mine ar fi curat! Dar cel puţin nu miroase! Strada pe care stau eu este Dinu 

Lipati. Şi toate intrările şi toate ieşirile sunt pe Dinu Lipati, drum care are 4,5 metrii. 

Iarăşi nu mi se pare o chestiune normală! Pe 4,5 m nu încap două maşini! Nu mi se 

pare chiar în ordine! Deci, semnele acestea cu culorile nu se văd pe desen!” 

  Călin Hedviga: „Ba se văd! Dar poate dumneavoastră nu le-aţi sesizat! Uitaţi că 

vi le arăt acum! Este pusă aici o platformă de depozitare şi sunt puse aici două 

platforme de depozitare! Toate sunt pe Calea Moţilor!” 

  Domnul din public: „Aha! Toate sunt pe Calea Moţilor. Deci, nu va fi nici un 

coş pe Dinu Lipati!” 

  Călin Hedviga: „Aşa este prezentat în reglementare, aşa va fi autorizat! Că aşa e 

obligatoriu. Şi eu stau la bloc şi mă deplasez cu gunoiul între blocuri câţiva metriii, că 

aşa sunt organizate!” 

  Domnul din public: „Nu sunt scăpate pe acolo?” 

  Călin Hedviga: „Acum, dacă mă suspectaţi că le-am scăpat, atunci să mă 

iertaţi!” 

  Domnul din public: „Nu vă suspectez! Mie nu mi se pare în ordine să îi dai voie 

să construiască mai multe locuinţe pe un spaţiu atât de mic! Prea multe şi prea multă 

circulaţie pe două străzi care de sus şi până jos vor fi numai case!” 

  Pocol Dorin: „Dar este zonă mixtă! Nu vă supăraţi! Este zonă mixtă de trei ani!” 

  Domnul din public: „De acolo şi până în Bărăbanţ nu este nici un bloc!” 

  Pocol Dorin: „Mai sunt blocuri! P + 1, P + 3! Mai sunt!” 

  Domnul din public: „P + 1 e una şi P + 3 e alta!” 

  Pocol Dorin: „Ce distanţă este între blocuri?” 

  Călin Hedviga: „13 metrii.” 

  Pocol Dorin: „Între un bloc şi casa de pe deasupra?” 

  Călin Hedviga: „14,70 metrii este între calcanul acesta şi casa aceasta. Şi 15 

metrii între  calcanul acesta şi casa aceasta.” 

  Pocol Dorin: „De umbră nu poate fi vorba acolo că nu o să fie niciodată. Şi cred 

că umbră pe casa dumnealui, daca acolo e casa dumnealui, poate nici o oră. Şi acum 

vă mai întreb ceva. Fiind zonă mixtă, toate reglementările trebuie să ţină seama de 

zona mixtă. Nu putem opri un investitor. Aceasta este o parcelă distinctă, nu?” 

  Călin Hedviga: „Sunt trei parcele.” 

  Pocol Dorin: „Poate apărea aici o casă, nu?” 

  Călin Hedviga: „Da.” 

  Pocol Dorin: „Cu ce este mai mare intimitatea acestui cetăţean faţă de acesta şi 

faţă de blocurile de care vorbim? Nu este mai aproape casa aceasta de casa dumnealui 

decât blocul? Şi din câte am auzit,  acum nu vreau să bag sau să acuz pe cineva, din 

câte spuneau unii alţii, sunt vecini de-ai dumneavoastră care pentru acord i-au cerut 

1000 sau 2000 de euro. De fapt, aceasta este teoria?” 

  Domnul din public: „Nu, nu aceasta este teoria! Vă rog frunos!” 



 

 

 

  Pocol Dorin: „Acum, eu nu ştiu. Eu vă spun ce se vorbeşte. Că nu vă cunosc pe 

nici unul. Nu cunosc nici pe cine face blocul.” 

  Domnul din public: „Este vorba că acest teren de 1000 mp este al meu. Dacă 

dumneavoastră plantaţi trei blocuri aici, atunci scade valoarea la teren! Cu cât? Cu 

1000 de euro? Hai să fim serioşi!” 

  Pocol Dorin: „Dar e o zonă mixtă! Cine cumpără acolo teren ştie!” 

  Domnul din public: „Scade valoarea la terenul meu! Pentru că, cine o să mai 

cumpere o bucată de teren pe care eu am cumpărat-o la valoarea care e acum fără 

construcţii.” 

  Cătălin Haşa: „Cel care face blocul!” 

  Domnul din public: „Şi în momentul în care se construieşte aşa ceva  eu pierd 

30 – 40% din valoarea terenului!” 

  Cătălin Haşa: „Vindeţi-l la cel care face blocul!” 

  Sandu Cornel Stelian: „Alte discuţii?” 

  Pocol Dorin: „O singură precizare mai fac şi gata! Aceasta este o zonă mixtă şi 

pe stânga şi pe dreapta a drumului Alba Iulia – Miceşti. Toţi cei care  au cumpărat 

teren acolo sau care vor cumpăra ştiu chestia aceasta şi îşi asumă!” 

  Domnul din public: „Eu am cumpărat terenul în 1996. În 1996 nu existau 

proiect şi nici măcar infrastructura făcută de Primărie.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Era teren arabil.” 

  Domnul Opruţa: „Opruţa mă numesc. Sunt proiectantul acestor blocuri.” 

  Paul Voicu: „Numai puţin. Am câteva completări de făcut. Aici în zonă, până în 

2008 când s-a aprobat PUZ-ul Alba Iulia-Miceşti cetăţenii acestei zone au avut şansa 

şi ocazia să îşi exprime obiecţiile când s-a stabilit regimul de înălţime. Apoi când s-a 

aprobat PUD-ul, de asemenea.” 

  Domnul din public: „Dar nu m-a întrebat nimeni!” 

  Domnul Opruţa: „Nu au venit nici unul dintre aceşti domni să îşi exprime 

obiecţiile. Eu zic aici că domnii din împrejurimi au jucat la două capete. Fiind un teren 

cu regim de înălţime P + 3 şi zonă mixtă, la o eventuală vânzare era un teren mai 

scump. Şi domnii când şi-au făcut aici casele erau datori să se informeze ce se poate 

construi în zona dânşilor. Deci, am văzut că dezinteresul a fost aproape total. Cu 

privire la densitatea construcţiilor, procentul de ocupare  maxim este 35%, procent în 

care aceste trei blocuri se încadrează.” 

  Domnul din public: „Vreau să vă informez şi eu. Am numai liceu la bază. Nu 

sunt inginer în construcţii. Nu mi se pare normal să pui trei blocuri unul lângă altul ca 

pe Nazaret Ilith. Nu mi se pare normal. Există undeva în legislaţie că blocurile 

respective sunt înghesuite ca pe vremea lui Ceauşescu! Nu le mai facem aşa! Vă dăm 

un sfat! Nu am nimic împotrivă! Ridicaţi blocuri acolo! Dar numai două! Nu trei!” 

  Sandu Cornel Stelian: „Mulţumim! Mai discutaţi afară dacă doriţi! V-am 

ascultat punctul de vedere! Poftiţi, vă rog!” 

  Domnul din public: „Eu am construit casa în 2001. Am început atunci 

construcţia. Nu exista nici o reglementare pentru P + 3, nici zonă mixtă. Probabil după 

aceea a apărut reglementarea aceasta. Nouă nu ni s-a adus la cunoştinţă.” 

  Pocol Dorin: „A fost public! A fost în ziar!” 



 

 

 

  Domnul din public: „Aş propune Consiliului local să ţină cont de faptul că nu 

trebuie mutilată arhitectura cartierului. Sunt numai case P + 1. Cum va arăta un P + 3 

între case? Uitaţi-vă pe partea dreaptă după Kaufland cum arată! Nu ar trebui să ţinem 

cont de estetică? Eu sunt de acord cu P + 1. Să facă 3, 4, 10! Treaba lor!” 

  Sandu Cornel Stelian: „Dacă dintre invitaţi mai doreşte cineva să ia cuvântul?” 

  Domnul din public: „Pe Dinu Lipati. Pe 4,5 metrii ...” 

  Călin Hedviga: „Opriţi-vă că nu e 4,5! Că e 5,5! Pentru că dumneavoastră nu    

v-aţi retras cu un metru!” 

  Domnul din public: „Două maşini se intersectează foarte greu! Foarte mulţi de 

pe Dinu Lipati vor lăsa maşina la poartă! Ferească Dumnezeu de un incendiu! Va fi un 

haos total pe strada aceea!” 

  Pocol Dorin: „Vedeţi ce înseamnă să nu lăsaţi la drum! Parcă vă sărăceşte că 

trebuie să îl lăsaţi la drum! Mă refer în general.  De aceea avem cărări nu drumuri!” 

   Mircea Trifu: „Domnii cetăţeni prezenţi în sală au adus în discuţie prima dată 

aspectul estetic. Cred că aceasta este o chestiune falsă de discutat. Eu cred că 

arhitectul ştie foarte bine ce înseamnă să respecţi un PUZ. Şi nu cred că poate fi adus 

în discuţie.  Eventual poate fi problema celor care fac blocul. Cu numărul de parcări 

prea puţin. Cred că este reglementat. Cred că dacă ar fi prea puţine, atunci nu s-ar 

aproba. Cel mai important lucru, este foarte important ce votăm azi aici pentru că 

poate să fie o practică pe viitor. Zona aceasta fiind în plină dezvoltare nu va fi prima 

situaţie de genul acesta.  Şi chiar dacă voi câştiga şi antipatia  domnilor, haideţi să fim 

corecţi! După ce s-a aprobat PUZ-ul trebuia să te informezi, trebuia să îţi dai seama 

foarte clar că zona respectivă va fi dinamică  şi nu poate să fie numai pentru case. 

Poate peste 50 de ani le va da cineva dreptul să facă P + 10. Trebuie să avem în vedere 

o gândire pe termen lung. Şi e clar că trebuie să respectăm acest PUZ aprobat şi aşa 

foarte dificil, că a durat ani de zile de discuţii. Aceasta este opinia mea. Şi mai este o 

chestiune  referitoare la valoarea terenului. Aceasta se dublează atunci când este          

P + 3.” 

  Pocol Dorin: „Aş vrea să mai reamintească doamna Hedviga care a fost 

considerentul pentru care pe coridorul Alba – Miceşti este permis P + 3.” 

  Călin Hedviga: „Pentru că a fost definit odată cu lansarea PUZ-ului în 2003 ca o 

arteră de importanţă a localităţii, pentru că s-a dorit dintotdeauna apropierea 

Miceştiului  de localitate. Acum, mai mult decât atât, cu realizarea şi modernizarea DJ 

spre Zlatna se şi vede calitatea spaţiului urban. Şi o arteră principală se susţine şi de un 

regim de înălţime mai ridicat decât strict P + 1.  Eu înţeleg acest conflict. Dar acesta 

va exista atâta timp, indiferent că mutăm într-o parte sau alta limita dintre două zone 

funcţionale. Decizia vă aparţine.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul.  Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 16  voturi pentru și 2 abțineri Vasile 

Crișan, Pleşa Gabriel.” 
 

 

  Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel 
 

  Mircea Trifu: „Am văzut că domnul Pleşa  a împărţit aici un proiect.” 



 

 

 

   Cătălin Haşa: „Vă rog să îl discutăm la diverse.” 

  Mircea Trifu: „Oamenii aceştia au stat în închisoare  şi îi mai ţinem şi noi aici!” 

  Cătălin Haşa: „Vă rog frumos să discutăm la diverse!” 

 

 Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA 

FAMILIALA SI DOUA LOCUINTE SEMICOLECTIVE – MODIFICARE PUD 

aprobat prin HCL NR.115/04.2016, ART.8, ALBA IULIA, STR. VALEA POPII, 

solicitant GIURGIU ELENA”, conform planului de situatie anexat, 

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  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 și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Călin Hedviga: ”Vă propun modificarea acestui plan urbanistic pe care l-aţi 

aprobat în aprilie 2016 prin reamplasarea construcţiilor, trei în loc de două pe parcelă, 

în poziţii diferite decât cele anterioare. Restul prevederilor nu se modifică.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui articol? 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru.”  
 

 Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „.MODIFICARE PUZ ZONA DE 

LOCUINTE INDIVIDUALE aprobat prin HCL NR 195/06.2013, ART.8, ALBA 

IULIA, STR. BASMULUI, ODISEEA si OLIMP, solicitant SC REGGIO 

IMOBILIARE SRL”, conform planului de situatie anexat. 

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUZ-ul  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 și nu avem 

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Călin Hedviga: ”La articolul 4 avem o zonă pe platou cu un regim urbanistic 

atipic restului zonei şi anume. Faptul că parcela minimă este de 600, procentul de 

ocupare a terenului 30%, bucăţica aceasta de teren care face obiectul modificării, 

supun atenţiei dumneavoastră. Nu are aceleaşi valori. Beneficiarul solicită corectarea 

regulamentului pe această bucată. V-o arăt mai în detaliu.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă mai sunt la acest articol? Nu sunt, așadar 

supun la vot. Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 17  voturi pentru.” 

 



 

 

 

 Art.5 Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.2 si art.3 

perioada de valabilitate de 3 ani. 

 Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot. Cine este pentru?” 

 „Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 17 voturi pentru.” 

 

 Art.6 Se stabileste, pentru documentatia de urbanism PUZ de la art.4 perioada 

de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii de urbanism pe terenul 

reglementat. 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot. Cine este pentru?” 

 „Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 17 voturi pentru.” 

 
  

 Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu 

articolele. Cine este pentru?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul împreună cu articolele a fost votat cu 17  voturi 

pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 371/2016 
 

 

 19. Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare 

 Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum și 

raportul de specialitate. 

           Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Aurica Groza: ”Aici avem solicitarea proprietarilor construcţiilor de pe strada 

Trandafirilor, nr. 2 care solicită atribuirea conform art. 36 din Legea nr. 18.” 

  Sandu Cornel Stelian: ” Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt, supun la 

vot. Cine este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17  voturi pentru.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 372/2016 

  

 

  20. Expertiza tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 6930/176/2016 aflat 

pe rol la Judecătoria Alba Iulia   

   Se dă cuvântul doamnei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre precum și 

raportul de specialitate. 

   Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

   Aurica Groza: ”Avem o însuşire de expertiză tehnică judiciară  a unui imobil.” 



 

 

 

   Pleşa Gabriel: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru aprobare?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17  voturi pentru.” 

   

  S-a adoptat Hotărârea nr. 373/2016 
 

  21. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune 

nr.101.856/2015 încheiat între municipiul Alba Iulia și S.C.PERFECT FOOD 

SERVICES S.R.L.-D 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

      Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Mihai Pripon: „La punctul 21 vreau să vă readuc aminte că începând de anul trecut, 

în baza unei hotărâri, noi am trecut la procedura de concesionare a unor spaţii situate în 

şanţurile cetăţii.  Problema care s-a ivit în practică este faptul că în contractele de 

concesiune se prevede ca obligaţie a concesionarilor, obligaţia acestora ca în termen de 

trei luni de zile de la semnarea contractului să obţină autorizaţie de construire, cu toate 

avizele şi tot ce implică aceasta şi să înceapă construirea. Practic s-a demonstrat că acest 

termen este un termen nerezonabil pentru că nu poţi să obţi aviz de la Ministerul Culturii 

în trei luni. Şi atunci, vă solicităm să fiţi de acord cu încheierea unui act adiţional la acest 

contract, urmând ca acel termen de trei luni de zile prevăzut în contract să fie modificat.” 

  Pocol Dorin: „Am o întrebare. Problema cea mai mare este la muzeu, la Ministerul 

Culturii, că vin toate de la Bucureşti. Eu cred că un an de zile este suficient timp să obţină. 

Putem pune 12 luni.” 

  Pleşa Gabriel: „Propun 18 luni.” 

  Pocol Dorin: „12 luni pentru autorizare e destul. Şi încă un an pentru execuţie.” 

  Sandu Cornel Stelian: „18 luni.” 

  Pleşa Gabriel: „Maxim 18 luni să obţină autorizaţia de la semnarea contractului.” 

  Sandu Cornel Stelian:  ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun 

la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect cu amendamentul propus de domnul 

Pleşa?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru şi o abţinere Pocol 

Dorin. ” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 374/2016 

  
 

  22. Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui terenuri situate în 

municipiul Alba Iulia, pentru amplasare panouri publicitare 

          Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon  care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

     Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din 



 

 

 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Mihai Pripon: „La proiectul nr. 22 este vorba de închirierea prin licitaţie publică 

a unor terenuri pe care urmează să fie amplasate panouri publicitare, locaţii care au 

fost aprobate de către dumneavoastră în luna octombrie. Termenul de închiriere va fi 

de cinci ani iar preţul de pornire a licitaţiei publice 50 de euro/lună/locaţie.”  

  Sandu Cornel Stelian:  ”Discuții dacă 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 17voturi pentru. ” 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 375/2016 

  

  23. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Vânãtorilor, nr.38, bl.D1C, ap.13 

       Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

      Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

   Mihai Pripon: „Următoarele 6 proiecte sunt cu vânzare de locuinţe ANL.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă 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 17 voturi pentru. ”  

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 376/2016 
 

 

  24. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Vânãtorilor, nr.32A, bl.C1C, et.2, ap.9.  

   Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

     Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă 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 17 voturi pentru. ”  



 

 

 

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 377/2016  
 

                                 
 25. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Vânãtorilor, nr.38, bl.D1C, ap.4 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

     Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă 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 17 voturi pentru. ”  

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 378/2016  
 

  26. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Vânãtorilor, nr.38, bl.D1C, ap.17 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

     Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare 

din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă 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 17 voturi pentru. ”  

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 379/2016  
 

 27. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Arieșului, nr.37, bl.235, ap.19 

   Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

     Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

          Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 



 

 

 

   Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă 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 17 voturi pentru. ”  

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 380/2016  
 

 

  28. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a unei locuințe 

construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str.Vânãtorilor, nr.38, bl.D1C, ap.7 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon care prezintă proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. 

  Se dă cuvântul d-lui consilier  Pleşa Gabriel care prezintă raportul de avizare din 

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

    Pleşa Gabriel: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă 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 17 voturi pentru. ”  

S-a adoptat Hotărârea nr. 381/2016  
 

 

 

  29. Plata  cotizaţiei pe anul 2017 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia 

către Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local 

 Se dă cuvântul domnului Călin Sunzuiană 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." 

  Călin Sunzuiană: „Plata cotizaţiei către Aida de 1,5 lei/locuitor ceea ce înseamnă  

mai exact 25340.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru 

aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerile a fost votat cu 18  voturi pentru.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea  382/2016 
 

 

  30. Contribuţia Consiliului local al municipiului Alba Iulia la Asociaţia 

Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2017. 

  Se dă cuvântul domnului Călin Sunzuiană care  prezintă proiectul de hotărâre 



 

 

 

precum şi raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier  Sandu Cornel Stelian  care prezintă raportul de 

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

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 

    Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Călin Sunzuiană: „Contribuţia la Aida TL în cuantum de 13278100 lei.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Discuţii?” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „De cinci ani de zile de când sunt eu în acest consiliu 

am cerut în continu nişte explicaţii la sumele acestea. Nu ştiu de ce este atât de greu 

încât să primim şi noi nişte sume exacte. Adică, ce înseamnă achiziţia de combustibil, 

achiziţia de anvelope, ce înseamnă alte chestiuni. Totuşi, este o sumă imensă 13 

milioane de lei! Este o sumă imensă! Nu ştiu ce este atât de complicat!” 

  Călin Sunzuiană: „Este un buget estimat.” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Am înţeles. Este vorba de cinci ani, nu de un an! De 

cinci ani! Sunt nişte sume imense! Cetăţenii trebuie să ştie despre ce este vorba, pe ce 

se duc aceşti bani!” 

  Călin Sunzuiană: „Dar aveţi în anexa la buget.” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Eu vreau să ştiu cu cât cumpără STP o anvelopă. E 

atât de greu?” 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: „Parcă aţi solicitat la un moment dat.” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Nu mi-a dat nimeni nimic! Am fost cu colegul Albani 

care este la dumneavoastră la PNL. Ne-a hâşâit din stânga în dreapta! Nu s-a întâmplat 

nimic!” 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: „Aţi fost în control la ei?” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Nu am fost în control pentru că la STP noi nu avem 

ce să căutăm. Am fost la Aida. La Aida ne-au dat nişte hârtii şi asta a fost tot. 

Înţelegeţi? Deci, atâta timp cât sumele acestea nu se regăsesc undeva ca noi să le 

vedem, noi nu putem vota azi sumele respective!  Le votăm cu dragă inimă dacă ştim 

ce votăm! Sunt nişte sume imense în condiţiile în care biletul este 2,5 lei/oră! Ce se 

întâmplă cu banii aceştia? Vrem să ştim! Este chiar aşa de complicat?” 

  Sandu Cornel Stelian: „Deci, salutaţi faptul că e puţin?” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Nu! E foarte mult! E imens!” 

  Sandu Cornel Stelian: „0,5 euro?” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „0,5 euro ce?” 

  Sandu Cornel Stelian: „Biletul!” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Nu.  Am zis că în condiţiile în care biletul este 2,5 

lei/oră  şi dăm 13 milioane.” 

  Sandu Cornel Stelian: „0,5 euro e biletul.” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Ok. E o sumă decentă. La suma aceasta de 13 

milioane ar trebui să fie gratis.” 

  Vasile Crişan: „Am doar o singură intervenţie. Am zis că este mare suma. Am 

întrebat în comisia de buget cât s-a cheltuit pe 2016. A zis că 10,5 milioane. Hai să zic 

11. De ce venim noi şi dăm 13 milioane? El nu a cheltuit.” 



 

 

 

  Călin Sunzuiană: „Dar nu le dăm.” 

  Vasile Crişan: „Nu le dăm!” 

  Călin Sunzuiană: „E contribuţia maximă!” 

  Vasile Crişan: „Hai să propunem 11. Că după aceea vine şi zice: domnule, a 

făcut economie de 3 milioane! Merită! Îi şi premiem!” 

  Sandu Cornel Stelian: „Eu am înţeles în comisie că aceasta este valoarea 

maximă.” 

  Vasile Crişan: „Haideţi să o propunem la 11 milioane. Şi dacă nu le ajunge, 

atunci le dăm 12.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Orice sumă care li se dă ei o justifică. Domnul 

viceprimar! Ne puteţi clarifica un pic?” 

  Paul Voicu: „Da. Mai mult decât atât. Ei nu pot să vină cu documente pentru că 

toate controalele care se fac de la curtea de Conturi se fac încrucişat. Verifică şi la noi 

şi la Aida şi la STP. Deci, verificările sunt de câte 2 – 3 ori în toate direcţiile. Nu se 

poate face absolut nimic ilegal. Ştiţi că, cu aceste dosare am fost doi ani şi ceva în 

toate parchetele. În continuare se merge.” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „De ce fac eu toate aceste solicitări?” 

  Paul Voicu: „Dumneavoastră vreţi doar să le ştiţi.” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Da. Vreau doar să le ştiu. Între două SRL-uri e foarte 

simplu ca un SRL să cumpere de la un dealer de anvelope o anvelopă cu 15 milioane şi 

să o revândă cu 30. Aceasta nu este o infracţiune economică. Dacă a găsit cine să o 

cumpere, e foarte bine! Deci, de aceea vreau să ştiu eu cu cât se cumpără o anvelopă, 

un litru de motorină. Acestea nu sunt infracţiuni economice. Din contră. Foarte bine. 

Aţi înţeles? Vreau să ştiu exact sumele.” 

 Călin Sunzuiană: „Orice cheltuială pe care o face operatorul de transport e 

aprobată şi controlată de colegii de la Aida.” 

 Clepan Dimitrie Horaţiu: „Sunteţi de acord cu mine, ca pentru fiecare dintre noi 

să ne aduceţi nişte cheltuieli să vedem pe ce se duc banii?” 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: „Hai să le cerem celor de la Aida pentru că el nu e la 

Aida!” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Eu cu domnul Albani am fost la Aida şi ne-au arătat 

nişte sume. Erau nişte sume care nouă nu ne spuneau nimic. La STP nu avem ce 

căuta.” 

 Raul Sebastian Tudoraşcu: „Să cerem în şedinţă celor de la Aida să ne facă un 

raport aşa cum vreţi dumneavoastră. Cu ceea ce vreţi dumneavoastră.” 

 Sandu Cornel stelian: „Eu cred că ei pot să facă un raport pentru anul trecut.” 

 Clepan Dimitrie Horaţiu: „Evident.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Asta nu putem să propunem în proiect. Le facem o 

adresă prin care le solicităm să ne prezinte un raport cu cheltuielile.” 

 Pleşa Gabriel: „Dar asta nu împietează acest proiect prin care se aprobă o 

sumă.” 

 Mircea Trifu: „Am şi eu o obiecţiune. Nu înţeleg un lucru. De ce se formează 

două tabere? Una parcă reprezintă o echipă de avocaţi ai unei societăţi, cealaltă  cu cei 

care vor pur şi simplu să fie mai ieftin. Adică, chiar nu înţeleg lucrul acesta. De ce nu 



 

 

 

facem o anchetă mai serioasă mai ales că treaba aceasta cu Aida şi cu transportul a 

făcut obiectul unor anchete. Adică, parcă ne-o căutăm cu lumânarea! Ideea este că noi 

nu vrem să votăm acest proiect tocmai din cauza lipsei de transparenţă pe care domnul 

Clepan v-a explicat-o aici, nu de acum ci de ani de zile în care, deşi s-au făcut 

presiuni, nu se dau sume, cifre, nu există transparenţă. Şi e vorba de 13 milioane nu de 

10 lei. Discuţia asta este.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Am priceput de ce nu puteţi vota. Dar nu trebuie să ne 

explicaţi nouă de ce nu puteţi vota. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru 

aprobarea lui?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 10  voturi pentru, 4 abţineri Vasile 

Crişan, Moldovan Angela, Clepan Dimitrie Horaţiu, Popescu Marius şi 3 voturi 

împotrivă Mircea Trifu, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian.” 

  

 Proiectul a fost respins întrucât nu s-a întrunit numărul de voturi necesar. 

 

 S-a adoptat Hotărârea  383/2016 

 

  33. Înființarea Centrului de Resurse INTERVIN în cadrul proiectului „Abordare 

integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a 

marginalizării grupurilor vulnerabile” finanţat prin Apelul COERENT, din cadrul 

Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale 

pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”. 

  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. 

  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu 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." 

    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." 

   Delia Cristescu: „În cazul proiectului Abordare integrată la nivelul municipiului 

Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile” 

finanţat prin Apelul COERENT, din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii 

de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi 

promovarea incluziunii sociale s-a creat un centru de resurse. Proiectul ia sfârşit la 31 

decembrie. Şi pentru acreditarea acestui viitor serviciu social în cadrul Primăriei este 

nevoie de  adoptarea hotărârii de înfiinţare a centrului dar nu în proiect ci în structura 



 

 

 

Primăriei. Beneficiarii sunt persoane  de etnie romă, persoane cu boli cronice şi adulţi cu 

vârste între între 18 şi 70 de ani. Aveţi în material.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru 

aprobarea lui?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 17  voturi pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  384/2016 
 

 

 35. Proiect de hotărâre privind cheltuirea unei sume de bani din bugetul local 

pentru marcarea  Zilei de 21 decembrie 1989. 

  Se dă cuvântul domnului Mihai Belală 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." 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru 

aprobarea lui?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul  a fost votat cu 16  voturi pentru şi un vot 

împotrivă Mircea Trifu.” 

 Mircea Trifu: „Mi se pare de-a dreptul deplasată solicitarea aceasta!” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  385/2016 
 

 

  DIVERSE: 

 

  1 . Pleşa Gabriel: „Avem la diverse solicitarea cu nr. 121668/20. 12. 2016.  

Stimaţi colegi! Cred că aţi citit adresa.  Este o adresă către Primăria Alba-Iulia a 

Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici filiala Alba. Domnul preşedinte şi domnul 

vicepreşedinte este prezent aici în sală. Ne solicită într-o viitoare şedinţă un proiect  

prin care să aducem  o modificare la regulamentul actual  de acordare a locurilor  de 

veci. Şi anume, dânşii oricum aveau locuri de veci gratuite pe veci. Dar era vorba că se 

acordau  pe 20 de ani. Şi dânşii  ne arată că legea şi ne subliniază, pe perioadă 

nedeterminată şi gratuit. Şi ne aduce în completare ce se întâmplă la Sibiu. Colega 

Geta s-a uitat pe material. Şi în consecinţă, noi propunem să vedem materialul şi în 

viitoarea şedinţă să facem un proiect în acest sens.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Se va face un proiect pentru data viitoare.” 

  Mircea Trifu: „Cine va face un proiect? Cum trecem aşa peste?” 

  Georgeta Rânghet: „Compartimentul de specialitate.” 
 



 

 

 

  2. Sandu Cornel Stelian: „Mai avem o adresă cu nr. 117298/ 09. 12. 2016  

către Consiliul local din partea Asociaţiei Acţiunea pentru Alba  - Apa. Domnul Trifu! 

Ne puteţi spune despre ce este vorba?” 

   Mircea Trifu: „Se referă la mai multe sesizări pe care le-am făcut personal de la 

începutul mandatului de consilier şi se datorează faptului că acele sume cheltuite în 

delegaţiile în cascadă, apropo de Cluj, Sibiu, chiar m-am interesat şi Alba este pe locul 

I în ţară. Există mai multe legi pe care le-am enumerat. Și ce să zic? Noi ne rezervăm 

dreptul, aşa cum am anunţat la fiecare şedinţă să demarăm în continuare acţiunea în 

tribunal.” 

  Sandu Cornel Stelian: Vă explic eu despre ce este vorba. Deci, vă supun la vot 

menţinerea hotărârilor noastre. Deci, propun menţinerea hotărârilor.” 

   Mircea Trifu: „Este o procedură, domnilor consilieri! Eu am îndeplinit-o!” 

  Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot menţinerea hotărârilor. Cine este pentru?” 

  „Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 11 voturi pentru, 5 abțineri 

Vasile Crișan, Bumbu Nicolae, Clepan Dimitrie, Bunea Ioan Iulian, Popescu Marius 

Ciprian și un vot împotrivă Mircea Trifu.” 

    

  Sandu Cornel Stelian:  ”Alte discuții dacă mai aveți? Nu sunt, aşadar declar 

şedinţa de azi închisă.” 

 

Alba Iulia, 22 decembrie   2016 

 

 

   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                         p. SECRETAR 

                           Consilier                                              Georgeta Rânghet 
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