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PROCES VERBAL

Încheiat  azi 24  noiembrie   2017,  în  cadrul   şedinţei   ordinare   a
Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia.

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 10031/2017  a Primarului
municipiului  Alba-Iulia.

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice.
Marcel Jeler: „Supun  aprobării  procesul verbal al ședinței anterioare.

Cine este pentru aprobare? Fiind supus la vot, acesta a fost votat cu 21 voturi
pentru.”

Marcel  Jeler:  ”La  ședință  sunt  prezenți  un  număr  de  21  consilieri.
Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită. 

Dau cuvântul domnului președinte Pocol Dorin.”
Pocol Dorin: „Dragi colegi! Având în vedere că sunt foarte multe proiecte

pe ordinea de zi  și  la  ora 15,00 atât conducerea Primăriei  cât  și  o parte din
colegii consilieri sunt invitați să participe la topul firmelor, v-aș ruga foarte mult
dacă sunt comentarii sau discuții pe marginea lor, vă rog frumos să fie scurt  și
la subiect.

Domnilor  consilieri,  doresc  să  precizez  faptul  că,  la  lucrările  şedinţei
noastre  participă: dl. Primar Mircea Hava, d-na Teofila  Țîr - director economic,
d-na Ana Metea șef Serviciul investiții, d-l Sorin Cristian – consilier Serviciul
urbanism, dl.  Pavel  Nicolae  –  consilier   Serviciu  public  comunitar  pentru
cadastru  şi  agricultură,  dl.  Bucur  Dorică  Sef  Birou  resurse  umane,  dl.  Ioan
Inurean – șef Serviciu administrarea patrimoniului local, dl. Mihai Pripon – Șef
birou licitații  contracte,  d-na Mihaela Petcu - consilier Serviciu administraţie
publică  locală,  juridic  contencios,   dl.  Valentin  Voinica  -   manager  proiect,
doamna  Ileana  Krisbai  –  Șef  serviciu  administrarea  activităților  domeniului
public,  domnul  Popon  Emil  –  consilier  Compartiment  păduri-pășuni,  Parc
Dendrologic,  dl.  Robert  Roman  –  consilier  Compartiment  informare  și
promovare  turistică,  d-na  Crina  Dumitrescu  –  director  Direcția  Programe,
precum şi presa."

Pocol Dorin: "Supun  aprobării modalitatea de vot pe care o vom avea
pentru această şedinţă.   Propunerea mea este de vot  deschis prin ridicare de
mână. Cine este pentru?"

"Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  21  voturi pentru."
Pocol Dorin: "Pe ordinea de zi avem  56  proiecte  de hotărâri.
Suplimentar au fost introduse 6 proiecte:
57. Proiect de hotărâre  privind reactualizarea Registrului local al spaţiilor

verzi din intravilanul municipiului Alba Iulia, aprobat prin H.C.L.  244/2016.



58.  Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba-Iulia în
cadrul proiectului Pantheon 3D. Valorificarea interdisciplinară a operelor de artă
romană  reprezentând  zeități  și  personaje  mitologice  din  colecția  Muzeului
Național al Unirii Alba-Iulia, finanțat în cadrul programului cultural multianual,
AFCN 2018, al Ministerului Culturii și Identității Naționale.

59. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul
de administrare nr. 12681/12. 02. 2013 încheiat între Municipiul Alba-Iulia și
Colegiul Tehnic Alexandru Domșa.

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea
de  gestiune  prin  concesiune  a  serviciului  public  de  salubritate  stradală  și
deszăpezire în municipiul Alba-Iulia.

61.  Proiect  de hotărâre  privind premierea unor  sportivi  din municipiul
Alba-Iulia,  care  au  obținut  performanțe  deosebite  la  acțiunile  sportive
internaționale și naționale  în anul 2017.

62.  Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local pentru marcarea Zilei de 21 decembrie 1989.

 Art.6:  Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU
LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. RETEAG, FN, solicitant
CAMPIAN CALIN ILIE si CAMPIAN DINA MARIA” din cadrul proiectului
nr. 18 este retras 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 21  voturi pentru.”
Pocol Dorin:  ”Și acum, vă prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  1.  Rectificarea  bugetului
general  de  venituri  și  cheltuieli
al  municipiului  Alba  Iulia  pe
anul 2017
 2.  Modificarea  statului  de
funcții  al  aparatului  de
specialitate  al  Primarului
municipiului  Alba  Iulia  și
modificarea  organigramei  și
statului  de  funcții  a  Serviciului
public  ”Administrarea
patrimoniului  local”,  urmare
reorganizării 
  3.  Aprobarea  Proiectului
”Educație  și  sănătate  prin înot”
pentru anul școlar 2017-2018 



 4. Aprobarea Regulamentului
de  organizare  și  funcționare  a
activității  de  voluntariat  din
cadrul Municipiului Alba Iulia și
al  serviciilor  publice  din
subordinea  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia,
 5.  Susținerea  financiară  a
evenimentului ”Bucuria darului”
dedicat  ”Zilei  Internaționale  a
persoanelor cu handicap” în anul
2017
 6. Repartizarea unei locuințe
din  fondul  locativ  de  stat  în
municipiul Alba Iulia 
 7.  Alocarea  unei  sume  de
bani  din  bugetul  local  pe  anul
2017  pentru  Universitatea  1
Decembrie 1918 Alba Iulia  
 8.  Premierea  sportivilor  și
antrenorilor  din municipiul Alba
Iulia,  care  au  obţinut
performanţe  deosebite  la
acţiunile  sportive  internaţionale
şi naţionale  în anul 2017
 9. Aprobarea protocolului de
cooperare  dintre  Municipiul
Alba  Iulia  și  Organizația  non-
profit RoboBraille Outreach
 10.  Aprobarea  unui  protocol
de  cooperare  între  Municipiul
Alba  Iulia  și  Digitax  Online
Public  Services  SRL București
în cadrul proiectului pilot ”Alba
Iulia Smart City 2018”
 11.  Aprobarea  unui  protocol
de  cooperare  între  Municipiul
Alba Iulia și  Telekom România
Communications  SA  București
în cadrul proiectului pilot ”Alba
Iulia Smart City 2018”
 12. Modificarea Hotărârii nr.
207/2017 a Consiliului local 



 13. Modificarea Hotărârii nr.
353/2017 a  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia 
 14. Modificarea Hotărârii nr.
208/2017 a  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia 
 15.  Aprobarea  indicatorilor
tehnico-economici  pentru
obiectvul : ”Amenajare pistă de
biciclete  și  reglementare
circulații pe strada Viilor ” 
 16.  Completarea  și
modificarea  Hotărârii  nr.
386/2012 a  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia 
 17. Aprobarea contractului de
împrumut  de  folosință  a
Pistolului laser pentru măsurarea
vitezei  către  Inspectoratul  de
Poliție Județean  Alba 
 18.  Aprobarea  unor
documentații de urbanism : 

Art.1:  Avizează  AMPLASARE  7  OBIECTIVE  DE  ARTA
CONTEMPORANA in cadrul proiectului „ UrbinoGo Centenar” ALBA IULIA,
ALBA IULIA,  1.  între  MUZEUL UNIRII  șI  SALA UNIRII,  2.  PARCUL
UNIRII,  3.  STR.  UNIRII,  4.  SANTURI  –  LATURA  DE  VEST,  P-TA
VISCONTI, 5. si  6. PARCUL I.L.CARAGIALE, 7. P-TA TRICOLORULUI,
solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA & ASOCIATIA CARTIERUL CREATIV
CAROLINA”. 

Art.2:  Avizează  Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARE  TRAMA
STRADALA la PUZ aprobat cu HCL NR. 198/2013,ART.8, SI LOTIZARE ÎN
VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE UNIFAMILIALE CU CONFORT
SPORIT,  ALBA IULIA,  STR.  LALELELOR,  NR.  92,  solicitant  MAGDA
SORIN STEFAN si MAGDA FLORIN ALEXANDRU”.

Art.3:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Detaliu  „CONSTRUIRE LOCUINTA
FAMILIALA – A DOUA CONSTRUCTIE PE PARCELA, ALBA IULIA, STR.
VASILE  ALECSANDRI,  NR.64,  solicitant  SANDU  DANIEL,  SANDU
MARIA CARMEN”. 

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „REGLEMENTARE ZONA DE
LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI  SEMICOLECTIVE  IN  REGIM  DE
CONSTRUIRE IZOLAT si CUPLAT, ALBA IULIA, STR. VARTOP, NR. 37,
solicitant VULCU CLAUDIA”.

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „AMENAJARE IAZ PISCICOL



SI EXPLOATARE AGREGATE MINERALE, ALBA IULIA, EXTRAVILAN,
ZONA MICESTI, solicitant SC FLOREA GRUP SRL”.

Art.6:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE ANSAMBLU
LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. RETEAG, FN, solicitant
CAMPIAN CALIN ILIE si  CAMPIAN DINA MARIA” – este  retras  de pe
ordinea de zi. 

19. Acordul Municipiului Alba Iulia, prin Consiliul Local, cu privire la
aprobarea  intrării  în  asocierea  ce  face  obiectul  Contractului  de  asociere
nr.46064/30.12.2011 a Comunei Bistra şi modificarea prin act aditional a acestui
contract,  precum  şi  aprobarea  Regulamentului  privind  Organizarea  si
Functionarea regiei publice locale de interes silvic - Ocolul Silvic Sebes R.A.

 20.  Aprobarea   constituirii
fondului  de  1%  pentru
accesibilizarea  pădurii  şi
aprobarea  vânzării  directe  a
lemnului provenit din partizi de
produse secundare de  igienă şi
accidentale
 21. Aprobarea încheierii unei
convenţii  de  constituire  a
drepturilor  de  uz,   servitute  și
acces la utilitățile publice asupra
unor imobile (terenuri) 
 22.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.8
   23.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.22
  24.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.33
   25.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.35
  26.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.37



  27.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.40
 28.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.45
  29.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.46
 30.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.58
 31.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.67
 32.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul    Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.62
   33.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.68
 34.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.69
  35.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.72
 36.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.75 
 37.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,



str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.76 
 38.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.79 
   39.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.84
  40.   Aprobarea achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.85
  41.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.92
  42.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.95
 43.   Aprobarea achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.97
 44.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg,  nr.20,  bl.G2,
ap.103
 45.  Preluarea  imobilului
(sediu)   APA  CTTA sucursala
Alba  Iulia  situat  pe  str.
Gheorghe Șincai, nr. 10 
 46. Atribuirea în proprietaeta
solicitanților,  proprietari  ai
apartamentelor,  terenul  aferent
locuinței  în  cotă  indiviză
deținută din construcții
 47.  Însușirea  documentației
de  dezmembrare  pentru
imobilele  situate  în  Alba  Iulia,
Piața Eroilor, nr.5



 48.  Propunerile  de  atribuire
în proprietate a terenului aferent
caselor particulare
 49.  Înscrierea  dreptului  de
proprietate  a  municipiului  Alba
Iulia  –  domeniul  privat  și
alipirea unor imobile  situate  pe
strada Gladiolelor, FN
 50. Neînsușirea raportului de
expertiză  tehnică  extrajudiciară
efectuată  în  Dosar  nr.
556/176/2017  aflat  pe  rol  la
Judecătoria Alba Iulia 
 51.  Înscrierea  dreptului  de
proprietate  a Municipiului  Alba
Iulia  –  domeniul  public  –  și
administrarea  Consiliului  local
al  municipiului  Alba  Iulia
asupra imobilului (drum) aferent
străzilor Turnătoriei și Cabanei 
  52.  Înscrierea  dreptului  de
proprietate  a  Statului  Român  –
domeniul public și administrarea
Consiliului local al municipiului
Alba Iulia asupra unei părți din
DN1 aferent B-dului Ferdinand,
str. I.C. Brătianu, str. Ardealului
și str. Tudor Vladimirescu 
 53.  Acceptarea  donației
făcute municipiului Alba Iulia a
unui  imobil  (drum)   situat  în
Alba Iulia 
 54.  Acceptarea  donației
făcute municipiului Alba Iulia a
unui  imobil  (drum)   situat  în
Alba Iulia 
 55. Alegerea preşedintelui de
şedinţă care va conduce lucrările
Consiliului local al municipiului
Alba  Iulia   în  perioada
decembrie  2017   –  februarie
2018

56. Acțiunea ecologică de repopulare a Râului Mureș cu cegă



57. Proiect de hotărâre  privind reactualizarea Registrului local al spaţiilor
verzi din intravilanul municipiului Alba Iulia, aprobat prin H.C.L.  244/2016.

58.  Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba-Iulia în
cadrul proiectului Pantheon 3D. Valorificarea interdisciplinară a operelor de artă
romană  reprezentând  zeități  și  personaje  mitologice  din  colecția  Muzeului
Național al Unirii Alba-Iulia, finanțat în cadrul programului cultural multianual,
AFCN 2018, al Ministerului Culturii și Identității Naționale.

59. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul
de administrare nr. 12681/12. 02. 2013 încheiat între Municipiul Alba-Iulia și
Colegiul Tehnic Alexandru Domșa.

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea
de  gestiune  prin  concesiune  a  serviciului  public  de  salubritate  stradală  și
deszăpezire în municipiul Alba-Iulia.

61.  Proiect  de hotărâre  privind premierea unor  sportivi  din municipiul
Alba-Iulia,  care  au  obținut  performanțe  deosebite  la  acțiunile  sportive
internaționale și naționale  în anul 2017.

62.  Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul
local pentru marcarea Zilei de 21 decembrie 1989.

  
 1.  Rectificarea  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2017.

 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: ”Față de materialele pe care vi le-am prezentat pentru
ședință am avut unele modificări în funcție de execuție și în funcție de ceea ce
am primit  de la Direcția Generală de Finanțe, adică o adresă prin care s-au
repartizat  sume  în  vederea   achitării  salariilor,  cheltuielilor  de  personal  la
învățământ  pentru luna noiembrie unde erau banii suficienți. Ca atare, au mai
intrat la donații și sponsorizări. Deci, la donații și sponsorizări  avem la partea
de  venituri  58,25.  Sume defalcate  din TVA.  După cum vedeți  avem acolo
-1200. Acum vreo două săptămâni am primit o adresă  prin care ni s-au retras
cei 1200 mii lei pentru a acoperi cheltuielile de personal la alte primării unde nu
erau suficienți banii. Acum ni s-au dat înapoi  mai mult decât ceea ce s-a luat
atunci. În urma calculelor efectuate de către Inspectoratul Școlar și cu Primăria
am ajuns  la concluzia că ne-ar trebui o anumită  sumă pentru acoperirea acestor
cheltuieli. Dec, ni s-a repartizat suma de 4108 lei, ceea ce înseamnă că dacă
scădem  1200  rămâne  2908  care  au  fost  pentru  cheltuielile  cu  salarii  la



învățământ, hotărâri judecătorești la învățământ. Totodată la partea de venituri
s-au încasat venituri la Sport Club Municipal 4000 de lei. La cap. 67,02  suma
de 71,44 la bunuri și servicii. La cap. 70,02 la plăți efectuate în anii precedenți
și executate în anii curenți 9,23. Și modificarea de la Sport Club Municipal la
cap. 67,10 suma de -36. Cam acestea sunt modificările.”
  Pocol Dorin: ”Discuții dacă  mai sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot cine
este  pentru aprobarea acestui  proiect  cu amendamentele  propuse.  Cine este
pentru?"  
       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 21  voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 372/2017

 2.  Modificarea  statului  de  funcții  al  aparatului  de  specialitate  al
Primarului municipiului Alba Iulia și modificarea organigramei și statului de
funcții  a  Serviciului  public  ”Administrarea  patrimoniului  local”,  urmare
reorganizării 

Se  dă  cuvântul  doamnei  Maria  Molodeț  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    Mircea Trifu 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.

         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Părăsește sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

 Maria  Molodeț:  ”La  punctul  1  avem  înființarea   unui  post  funcție
contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul I A, la ADPP, studii
superioare cu atribuții de îndrumare și control  pe linie sanitar veterinară pentru
acordarea de tratamente sanitar veterinare la câinii  comunitari  la adăpostul din
Partoș. Pe urmă avem transformarea unui post  din studii medii în studii superioare
ca urmare a dobândirii unei diplome de studii superioare. A promovat în clasă.”

 Bumbu Nicolae: ”De ce nu a rămas  pe studii medii?”
 Maria Molodeț: ”Așa prevede legea. Promovare.”
  Pocol Dorin: ” Discuții?  Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este

pentru?”



„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20  voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea  373/2017

Revine în sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

 3.  Aprobarea  Proiectului  ”Educație  și  sănătate  prin  înot”  pentru  anul
școlar 2017-2018 

Se dă  cuvântul  doamnei  Andreea  Giurgiu  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 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." 

 Andreea Giurgiu: ”Este un proiect anual  dedicat elevilor de clasa I din
municipiul Alba-Iulia. Elevii beneficiază de 10 ședințe de înot, transport gratuit de
la unitatea de învățământ la bazin și retur. Prima fază am propus suma de  până la
45 mii de lei   iar în urma discuțiilor de la comisia de buget am propus suma
depână la 35 mii lei.”

Sandu Cornel Stelian: ”Numai să vă spun de ce am propus suma de până la
35 de mii. Zice că anul trecut cheltuielile au fost de 25 de mii. Și ne-am gândit că e
acoperitoare suma de 10 mii. Adică, e 40%  în plus față de anul trecut.”
 Pocol Dorin: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea acestui proiect.
Cine este pentru?”

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

S-a adoptat Hotărârea  374/2017

  4.  Aprobarea
Regulamentului de organizare și
funcționare  a  activității  de
voluntariat  din  cadrul
Municipiului  Alba  Iulia  și  al
serviciilor  publice  din
subordinea  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia,



Se dă  cuvântul  doamnei  Andreea  Giurgiu  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier   Mircea Trifu 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.
         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 
  Andreea Giurgiu: ”Prin acest proiect dorim să susținem și să încurajăm
activitatea de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Alba-Iulia.”

 Pocol Dorin: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea
acestui proiect. Cine este pentru?”

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

S-a adoptat Hotărârea  375/2017

 5.  Susținerea  financiară  a
evenimentului ”Bucuria darului”
dedicat  ”Zilei  Internaționale  a
persoanelor cu handicap” în anul
2017
         Se dă cuvântul doamnei
Ani  Metea  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 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." 
 Delia  Cristescu:  ”Este  un  eveniment  de  sărbătorire  a  persoanelor  cu
handicap. Este deja o tradiție la noi în oraș. O facem împreună cu Filantropia.”

Pocol Dorin: ”Discuții? Nu sunt. Supun la vot aprobarea acestui proiect.
Cine este pentru?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  21 voturi



pentru.”

S-a adoptat Hotărârea  376/2017

 6. Repartizarea unei locuințe
din  fondul  locativ  de  stat  în
municipiul Alba Iulia 

Se dă cuvântul doamnei Ani Metea care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi 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." 

 Luminița Fara: ”Este vorba de o persoană care a fost evacuată din G2 și i s-a
atribuit o locuință la parter.”

Pocol Dorin: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  21 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  377/2017

 7.  Alocarea  unei  sume de bani  din bugetul  local  pe anul  2017 pentru
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia  

 Se dă  cuvântul  doamnei
Luminița  Fara   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."
 Luminița  Fara:  ”Este  vorba  de  2500  de  lei  pentru  organizarea  unei
conferințe internaționale. A noua ediție.”
 Pocol  Dorin:  ”Supun  la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

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

S-a adoptat Hotărârea  378/2017

8.  Premierea  sportivilor  și
antrenorilor  din municipiul Alba
Iulia,  care  au  obţinut



performanţe  deosebite  la
acţiunile  sportive  internaţionale
şi naţionale  în anul 2017

Se dă cuvântul doamnei Luminița Fara 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."
 Luminița Fara: ”Este vorba de premierea sportivilor  și a antrenorilor din
municipiul Alba-Iulia cu performanțe deosebite  la competițiile naționale și
internaționale oficiale în anul 2017. În articolul 1 cred că a rămas anul 2016.
Să se corecteze. Urmare a rezultatelor pe care le-am primit de la Direcția
Județeană  de  Tineret  și  Sport   am parcurs  un  tabel  de  88  de  sportivi  și
antrenori, inclusiv la ultimele poziții antrenori care sunt din municipiul Alba-
Iulia dar sportivii nu sunt din municipiu.”
 Paul Voicu:  ”Sunt  doar trei  persoane.  Am vorbit  cu cei  de la  Direcția
Județeană de Sport. Ei au spus dacă premiem sportivii și antrenorii. Noi i-am
pus acolo.”
 Mircea Hava: ”În lege nu scria că trebuie  să fie născut pe strada Mihai
Eminescu! Legea spune că sportivii!”
 Mircea Trifu: ”Foarte scurt. Apreciez în mod deosebit proiectul, echipa
care a avut și ideea și a lucrat la el. Mi se pare că devine o tradiție de anul
trecut ca Primăria  să premieze sportivii. Dar aș avea o rugăminte în numele
câtorva consilieri locali . Să fim și noi anunțați  de evenimentul respectiv, de
premiere că anul trecut nu am fost anunțați. Și am vrea să fim anunțați.”
 Paul Voicu: ”În șase. O să vă anunțăm.”
 Mircea Hava: ”O singură rectificare. Nu e de doi ani ci e de … Am și
uitat de când e. Este drept că odată la sfârșitul anului, altă dată o făceam de
zilele orașului. Dar tot timpul s-a făcut. Acum am zis să o facem în șase.” 
 Pocol  Dorin:  ”Supun  la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

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

 S-a adoptat Hotărârea  379/2017

 Luminița Fara: ”Vă rog să îmi permiteți să discutăm  proiectul nr. 61 și
nr. 62.”

 61.  Proiect  de  hotărâre
privind  premierea  unor  sportivi
din  municipiul  Alba-Iulia,  care



au obținut performanțe deosebite
la  acțiunile  sportive
internaționale  și  naționale   în
anul 2017.
 Se dă  cuvântul  doamnei
Luminița  Fara   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."
 Luminița Fara: ”Este vorba de premierea a două fete  cu rezultate deosebite
la campionatul  de karate.”
 Paul  Voicu:  ”Dacă  îmi  permiteți!  Vă  spun  eu  de  ce  am fost  de  acord
împreună cu domnul Primar și colegii să punem  și acest proiect. De fapt, el se
încadrează la această premiere  dar vrem să o facem efectiv mai repede, luni să îi
premiem deoarece pleacă în 28 la campionatul  mondial.  Reprezintă municipiul
Alba-Iulia  două eleve la campionatul de karate. În jude de 1700 de lei de copil.”
 Pocol  Dorin:  ”Supun  la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

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

S-a adoptat Hotărârea  380/2017

  62.  Proiect  de  hotărâre
privind  alocarea  unei  sume  de
bani  din  bugetul  local  pentru
marcarea Zilei de 21 decembrie
1989.
 Se dă  cuvântul  doamnei
Luminița  Fara   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."
 Luminița  Fara:  ”Alocarea  sumei  de  până  la  10000  lei  pentru  Asociația
Luptătorilor din decembrie 1989 pentru marcarea zilei de 21 decembrie.”
 Mircea Trifu: ”O secundă. Aș avea o observație. Am avut-o și anul trecut



vis a vis de această chestiune. Ar fi bine cumva să ne pună la dispoziție mai multe
referințe despre evenimentul acesta. În viitor.”
 Pocol Dorin: ”Ok.”

 Mircea  Hava:  ”O  să  rog  de  la  Gabi  să  vă  trimită  la  fiecare  consilier
desfășurătorul. Există ceva desfășurător acolo.”

 Pocol  Dorin:  ”Supun  la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

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

S-a adoptat Hotărârea  381/2017

Părăsesc sala de ședință domnii consilieri Medrea Bogdan și Bunea Ioan
Iulian.

 9. Aprobarea protocolului de
cooperare  dintre  Municipiul
Alba  Iulia  și  Organizația  non-
profit RoboBraille Outreach

Se dă cuvântul doamnei Ani Metea 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    Mircea Trifu 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.

         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Crina Dumitrescu: ”Încheierea unui protocol de cooperare între municipiul
Alba-Iulia  și Organizația non profit RoboBraille Outreach. Este o asociație non
profit   de  profesioniști,  antreprenori  sociali,  dezvoltatori  și  reprezentanți  ai
utilizatorilor finali, având ca obiectiv sprijinirea dezvoltării de tehnologii care
vizează incluziunea.”

Pocol  Dorin:  ”Supun  la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

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

 S-a adoptat Hotărârea  382/2017

  10. Aprobarea unui protocol



de  cooperare  între  Municipiul
Alba  Iulia  și  Digitax  Online
Public  Services  SRL București
în cadrul proiectului pilot ”Alba
Iulia Smart City 2018”

   Se dă  cuvântul  domnului  Valentin  Voinica  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier    Mircea Trifu 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.

         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Valentin Voinica: ”O să vă prezentăm două soluții, două parteneriate  în
cadrul proiectului Alba-Iulia Smart City 2018. Începem cu Digitax. Digitax este
o soluție din zona de administrație  eficientă mai exact. Discutăm de echipa
care a dezvoltat  și acum sper să avem cât mai mulți membrii  ai consiliului care
au utilizat această aplicație. Deci, discutăm de ghișeul.ro. Este singura aplicație
în momentul de față  care permite în România  într-un mod sigur și rapid plata
de impozite și taxe cu card bancar sau direct online, fiind inegrată cu trezoreria.
Echipa care a dezvoltat ghișeul.ro azi face un pas mai departe, în sensul că au
dezvoltat  o platformă care se numește digitax în baza analizei proceselor  din
primării și celelalte instituții locale. Mai exact este o platformă de coordonare
completă  între  primărie,  consiliu,  posibil  prefectură,  notari,  tribunal,  poliția
locală, pe care instituțiile care doresc să aibă acces în platformă pot să aibă
acces  la  această  platformă.  În  momentul  de  față,  adică  la  sfârșitul   lunii
noiembrie  sunt  în  curs  de semnare  protocoale  de colaborare  cu mai  multe
primării din România dintre care Bacău, Ploiești, trei sectoare din București,
Arad. Diferența dintre proiectele pilot dintre aceste orașe  și noi este dată de
durata de testare. Mai exact, aceste orașe vor avea  o testare de maxim 2, 3 luni.
Noi vom avea la dispoziție o perioadă mult mai bună  până în martie 2019.
Platforma va începe cu integrarea direcției de taxe  și impozite cu cetățenii după
care va urma poliția locală.”

Pocol  Dorin:  ”Supun  la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

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

  S-a adoptat Hotărârea  383/2017

 11.  Aprobarea  unui  protocol
de  cooperare  între  Municipiul
Alba Iulia și  Telekom România
Communications  SA  București



în cadrul proiectului pilot ”Alba
Iulia Smart City 2018”

Se dă  cuvântul  domnului  Valentin  Voinica  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier    Mircea Trifu 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.

         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Valentin Voinica: ”O să vă prezint tot eu. E vorba de un proiect deosebit.
Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu câteva luni a fost demarat primul proiect  de
educație inteligentă. Acum venim cu un proiect mult mai complex. Este realizat
în parteneriat  cu Telekom România și cu dezvoltatorul de soluții de educație de
tip catalog electronic. De ce este acest protocol deosebit? Este cel mai mare
protocol de tip pilot implementat de Telekom și Adservio. Pentru că prin acest
protocol   toate  cele  18  școli  din  municipiu  la  nivel  de  directori,  secretari,
profesori vor avea acces la această platformă cu tablete puse la dispoziție  de
Telekom. Suplimentar elevii, părinții, Inspectoratul vor avea acces în această
platformă. Protocolul este unu mai complex deoarece trebuie să implicăm  și
responsabilitatea școlilor  în acest proces pentru terminalele pe care le iau în
custodie pe toată perioada derulării.”

 Revin în sala de ședință domnii consilieri  Medrea Bogdan, Bunea Ioan
Iulian.
 Părăsește sala de ședință domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel.

Pocol  Dorin:  ”Supun  la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 20 voturi pentru.”

  S-a adoptat Hotărârea  384/2017
 12. Modificarea Hotărârii nr. 207/2017 a Consiliului local.

 Se dă  cuvântul  doamnei  Crina  Dumitrescu  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier    Mircea Trifu 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.

         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Crina Dumitrescu: ”Modificarea regulamentului de organizare și funcționare
a unității proiectului Alba-Iulia – comunitate locală responsabilă aprobat prin



anexa 1 la HCL nr. 207/2017.”
Pocol  Dorin:  ”Supun  la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru

aprobare?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 20 voturi pentru.”

  S-a adoptat Hotărârea  385/2017

 13. Modificarea Hotărârii nr. 353/2017 a Consiliului local 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    Mircea Trifu 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.

         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Crina Dumitrescu: ”Completarea art. 5 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 353/2017
cu funcția de asistent relații publice și comunicare.”

Pocol  Dorin:  ”Supun  la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 20 voturi pentru.”

  S-a adoptat Hotărârea  386/2017

 14. Modificarea Hotărârii nr. 208/2017 a Consiliului local 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    Mircea Trifu 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.

         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Pocol  Dorin:  ”Supun  la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 20 voturi pentru.”

  S-a adoptat Hotărârea  387/2017

 58.  Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba-Iulia în
cadrul proiectului Pantheon 3D. Valorificarea interdisciplinară a operelor de



artă  romană  reprezentând  zeități  și  personaje  mitologice  din  colecția
Muzeului  Național  al  Unirii  Alba-Iulia,  finanțat  în  cadrul  programului
cultural  multianual,  AFCN  2018,  al  Ministerului  Culturii  și  Identității
Naționale.

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: ”Acest program cultural multianual   se afirmă ca fiind
cea  mai  ambițioasă  inițiativă  din  domeniuș   valorificării  și  expunerii
patrimoniului arheologic.”

Pocol  Dorin:  ”Supun  la  vot  aprobarea  acestui  proiect.  Cine  este  pentru
aprobare?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat  cu 20 voturi pentru.”

  S-a adoptat Hotărârea  388/2017

 15.  Aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectvul:
”Amenajare pistă de biciclete și reglementare circulații pe strada Viilor ”.

   Se dă  cuvântul  doamnei  Silvia  Moldovan  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.
  Silvia Moldovan: ”Este vorba despre un proiect care se dorește a se realiza
în colaborare cu societatea Apulum respectiv  Porțelanul  în vederea amenajării
lucrărilor de construire a pistei  de biciclete și în special a fluidizării circulației  și a
tot ce înseamnă  colectări pluviale  și actualizări în strada Viilor până la legătura cu
bulevardul  Încoronării.  Cei  de la  Apulum doresc  să  investească în  partea de
parcări pe care le ocupă ei în zona de intrare. Indicatorii sunt cei trecuți în anexa la
proiect.”
 Pocol Dorin: ”Aceasta este valoarea fără amenajarea respectivă?”
 Silvia Moldovan: ”Ba da. Include tot.”
 Pocol Dorin: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru?”

„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20 voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  389/2017

16. Completarea și modificarea Hotărârii nr. 386/2012 a Consiliului local
al municipiului Alba Iulia 

Se dă  cuvântul  doamnei  Silvia  Moldovan  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi raportul de specialitate.
 Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  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." 
 Silvia Moldovan: ”Așa cum știți, mai anii trecuți  s-a încheiat un contract de
administrare cu unitățile de învățământ prin care Primăria  dă în administrare toate
spațiile , inclusiv terenurile unităților de învățământ, acestea urmând să-și achite
obligațiile.  Una din aceste obligații care rezultă din legislația  care reglementează
măsurile de protecție  împotriva incendiilor este, respectiv legea nr. 307, este și
aceea că acestora le revine după preluarea clădirilor  să răspundă efectiv  de tot
ceea ce înseamnă  măsuri de apărare împotriva incendiilor. Ca atare, am propus în
acest  proiect  să  completăm contractul  de  administrare  cu  aceste  două măsuri,
respectiv art. 21 și 22 în care unitățile de învățământ prin administrator să se ocupe
de aceste cerințe și să respecte legislația în vigoare  privind apărarea împotriva
incendiilor.”

Pocol Dorin: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  19 voturi pentru și o abținere

Popescu Antonio.”

 S-a adoptat Hotărârea  390/2017

59. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul
de administrare nr. 12681/12. 02. 2013 încheiat între Municipiul Alba-Iulia și
Colegiul Tehnic Alexandru Domșa.
 Se dă  cuvântul  doamnei  Silvia  Moldovan  care  prezintă  proiectul  de
hotărâre precum şi 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." 
 Silvia Moldovan: ”Este vorba tot de un act adițional pe care îl propunem a
se încheia la contractul de administrare cu Colegiul Domșa unde, ca urmare a
întocmirii  documentației   cadastrale  și  de  corectare  a  suprafețelor  incintei,
respectiv a construcțiilor ca urmare a PUZ-ului aprobat  precum și cel care privea
preluarea  cantinei din administrare, va trebui să corectăm extrasul de carte cu
modificările respective.”

Pocol Dorin: ” Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  20  voturi pentru.”

 S-a adoptat Hotărârea  391/2017

17. Aprobarea contractului  de împrumut de folosință  a  Pistolului  laser



pentru măsurarea vitezei către Inspectoratul de Poliție Județean  Alba 
 Se dă cuvântul domnului Gabi Armean care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi 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." 
 Se dă cuvântul d-lui consilier   Mircea Trifu 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.
         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 
 Gabi Armean: ”Primăria  a achiziționat pentru Poliția locală un pistol pentru
detectarea celor care depășesc viteza legală. Ulterior, Poliția locală nemaiavând
competența de a acționa, de a da amenzi pentru circulație rutieră, pistolul a rămas
în  custodia  Poliției  locale.  Acum îl  putem preda  la  Poliția  Județeană  ca  să-l
folosească.”

 Raul Sebastian Tudorașcu: ”Putem să facem un amendament la proiect?
Consilierii locali să își dea  numerele de telefon și să primească sms-uri de la
poliție la momentul unde sunt.”
 Mircea Hava: ”Raul! Nu vorbi prosti că pe urmă te doare capu!”

Pocol Dorin: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru?”
„Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu  16 voturi pentru și 4 abțineri

Clepan Dimitrie, Bumbu Nicolae, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian.”

 S-a adoptat Hotărârea  392/2017

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentatii de urbanism:
Art.1:  Avizează AMPLASARE  7  OBIECTIVE  DE  ARTA

CONTEMPORANA in cadrul proiectului „ UrbinGo Centenar” ALBA IULIA,
ALBA IULIA,  1.  între  MUZEUL UNIRII  șI  SALA UNIRII,  2.  PARCUL
UNIRII,  3.  STR.  UNIRII,  4.  SANTURI  –  LATURA  DE  VEST,  P-TA
VISCONTI,  5. si 6. PARCUL I.L.CARAGIALE, 7. P-TA TRICOLORULUI,
solicitant MUNICIPIUL  ALBA  IULIA  &  ASOCIATIA  CARTIERUL
CREATIV CAROLINA”, conform planului de situatie anexat, cu conditia ca
responsabilul cu implementarea obiectivelor sa fie responsabil si de asigurarea
sistemului de sustinere in ce priveste siguranta in timpul utilizarii. 

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

Părăsește sala de ședință domnul consilier Ignat Alin.

Călin  Hedviga:  „Amplasarea  a  șapte  obiecte  de  artă  contemporană  în
cadrul  proiectului  Urbingo  Centenar  Alba-Iulia.  Vă  rog  frumos  juridicul  să
consemneze Urbingo Centenar.  Proiectul  dorește  construirea unui joc artistic
interactiv desfășurat în jurul valorilor  fundamentale ale evenimentului Marii
Uniri. El vă propune un traseu. Periada de implementare va fi până în 5 ianuarie
2018. Avem și un punct de vedere de la Direcția Județeană.”
           Pocol Dorin: „Supun la vot articolul 1. Cine este pentru avizare cu
condiția impusă de comisie?”

”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 19  voturi.”

 Art.2:  Avizează Planul  Urbanistic  Zonal  „MODIFICARE  TRAMA
STRADALA la PUZ aprobat cu HCL NR. 198/2013,ART.8, SI LOTIZARE ÎN
VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE UNIFAMILIALE CU CONFORT
SPORIT,  ALBA IULIA,  STR.  LALELELOR,  NR.  92,  solicitant MAGDA
SORIN STEFAN si MAGDA FLORIN ALEXANDRU”, conform planului de
situatie  anexat,  cu conditia  realizarii,  pana la  aprobare,  a  parcelelor  aferente
tramei stradale propuse la care a fost schimbata categoria de folosinta in drum.

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: ”Modificarea tramei stradale în PUZ Șeigău. Este un PUZ
care vă propune un alt traseu al străzii fără să schimbe caracterul în zona de
locuințe cu confort sporit. Zona studiată  este parcela de la limita intravilanului
acesta. Propunerea pe care v-o prezint  este ca și această stradă să se mențină, să
se creeze o parcelare în evantai păstrând toate  caracteristicile PUZ-ului aprobat
anterior. Terenul care se creează din acest evantai ar fi utilizat ca zonă verde și
de agrement. Suprafața reglementată este de 1,34 hectare. Suntem în faza de
avizare. Condițiile au fost parțial îndeplinite. Rămâne doar condiția  cu parcelă
pentru realizarea străzii la care se va schimba categoria de folosință.” 
        Pocol Dorin: „Supun la vot articolul 2. Cine este pentru aprobare cu
condiția menționată?”



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

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA
FAMILIALA – A DOUA CONSTRUCTIE PE PARCELA, ALBA IULIA, STR.
VASILE  ALECSANDRI,  NR.64,  solicitant SANDU  DANIEL,  SANDU
MARIA CARMEN”, 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: ”Aprobă PUD. De data aceasta am solicitat PUD pentru
că  pe  Vasile  alecsandri   se  aprobă  a  doua  locuință  pe  parcelă.  Aici  vedeți
propunerea și mai încolo volumetria. Singurul amendament care a fost dat la
comisiile de specialitate a fost că era nevoie să se ateste îndeplinirea tuturor
pașilor privind consultarea populației. În acest sens a fost notificat  și vecinul
care nu a dat curs declarației.”
 Pocol Dorin: „Supun la vot articolul.  Cine este pentru aprobare?”
 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 19  voturi pentru.”
 

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „REGLEMENTARE ZONA DE
LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI  SEMICOLECTIVE  IN  REGIM  DE
CONSTRUIRE IZOLAT si CUPLAT, ALBA IULIA, STR. VARTOP, NR. 37,
solicitant VULCU CLAUDIA”, 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.”

         Revin în sala de ședință domnii consilieri Jidveian Ovidiu Viorel, Ignat
Alin.

 Călin Hedviga: ”În Alba Iulia – Micești avem pe strada Vârtop o parcel
de colt a cărei suprafață de teren este de 1472 mp. Prezenta documentație vă
propune împărțirea ei  în loturi  distincte  astfel  încât  celelalte caracteristici  se



mențin. Condiția cu accesul la parcela patru a fost îndeplinit. Iar cea cu consul-
tarea populației  am avut o problem. Vecinul acesta nu a fost nicicum găsit  și
am solicitat topografului  o evaluare în cadrul oficiului de cadastru. Și după ce
am făcut numeroase investigații la cartea funciară s-a dovedit că acolo este un
vid de informații privind proprietarul. Dacă doriți propunerea cu acest amenda-
ment.”

Pocol Dorin:  ”Discuții  dacă mai sunt  la acest  articol?  Nu sunt,  așadar
supun  la  vot.  Cine  este  pentru  aprobarea   acestui  articol  cu  amendamentul
propus?

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

 Părăsesc sala  de ședință  domnii  consilieri  Sandu Cornel  Stelian,  Pleșa
Gabriel.

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „AMENAJARE IAZ PISCICOL
SI EXPLOATARE AGREGATE MINERALE, ALBA IULIA, EXTRAVILAN,
ZONA MICESTI,  solicitant SC FLOREA GRUP 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 adoptarii acestuia.”

 Părăsesc sala  de ședință  domnii  consilieri  Sandu Cornel  Stelian,  Pleșa
Gabriel.

Călin  Hedviga:  ”Avem  amenajare  iaz  piscicol  și  exploatare  agregate
minerale. Este vorba tot de un teren în  extravilan  și având caracterul tipului de
utilizare am considerat că va rămâne  tot în extravilan.  Comisiile au dat aviz
favorabil în sensul acesta. Singurul aviz pe care nu l-a avut a fost al Consiliului
Județean. Între timp a fost redus. Iar aici aveți traseul parcurs de mașinile mari
care transportă agregatele minerale.”

Pocol Dorin:  ”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 18   voturi  pentru și  o
abținere Vasile Crișan.”

Art.6:  Aprobă  Planul  Urbanistic  Zonal  „CONSTRUIRE ANSAMBLU
LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. RETEAG, FN, solicitant



CAMPIAN CALIN ILIE si CAMPIAN DINA MARIA”
Călin Hedviga: ”Propun retragere de pe ordinea de zi deoarece nu au fost

îndeplinite condițiile.”

Art.7: Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.3
si art.4 perioada de valabilitate de 3 ani.

Pocol Dorin: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este pentru?”
”Fiind supua la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”

Art.9: Se stabileste, pentru documentatia de urbanism PUZ de la art.5
perioada de valabilitate pana la aprobarea unei alte documentatii de urbanism pe
terenul reglementat.

Pocol Dorin: ”Supun la vot aprobarea acestui articol. Cine este pentru?”
”Fiind supua la vot, articolul a fost votat cu 20 voturi pentru.”

Revin în sala de ședință domnii consilieri Pleșa Gabriel și Sandu Cornel
Stelian.

Pocol Dorin: ”Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu articolele.
Cine este pentru aprobare?”

”Fiind supus la  vot,  proiectul  și  articolele  au fost  votate  cu 20 voturi
pentru și o abținere Vasile Crișan.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  393/2017

19. Acordul Municipiului Alba Iulia, prin Consiliul Local, cu privire la
aprobarea  intrării  în  asocierea  ce  face  obiectul  Contractului  de  asociere
nr.46064/30.12.2011 a Comunei Bistra şi modificarea prin act aditional a acestui
contract,  precum  şi  aprobarea  Regulamentului  privind  Organizarea  si
Functionarea regiei publice locale de interes silvic - Ocolul Silvic Sebes R.A.

 

 Se dă cuvântul domnului  Popon Emil  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." 

Popon  Emil:  ”Acordul  municipiului  Alba-Iulia  prin  Consiliul  local  cu
privire la aprobarea intrării în asociere  a comunei Bistra cu o suprafață de 1200
hectare  și  totodată  aprobarea  modificării  regulamentului  de  organizare  și
funcționare care decurge din această mărire a suprafeței asociației.”



Pocol Dorin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,  așadar
supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru şi o abţinere
Vasile Crișan.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  394/2017 

   20.  Aprobarea   constituirii
fondului  de  1%  pentru
accesibilizarea  pădurii  şi
aprobarea  vânzării  directe  a
lemnului provenit din partizi de
produse secundare de  igienă şi
accidentale 

Se dă cuvântul domnului  Emil Popon care prezintă proeictul 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." 

Popon Emil:  ”Modificarea codului silvic. În fiecare lună apare  câte o
ordonanță,  câte  o  hotărâre  de  guvern.  Și  acum este  obligatoriu  constituirea
fondului  de  1%.   Din  vânzarea  masei  lemnoase.  Și  totodată   să  se  aprobe
vânzarea directă  a lemnului provenit din igienizări, din accidente, mai gros de
20  cm  la  capăt  care  până  acum  era  obligatoriu  să  intre  în  licitație  pentru
industrie. Să meargă la populație pentru că este masă lemnoasă.”
 Pocol Dorin: ”Numai să se vândă numai cel din accidente și igienizări!”

Popon Emil: ”Absolut!”
Pocol Dorin: ”Nu și restul! Marchează cineva?”
Popon Emil: ”Absolut! E regulă!”
Mircea Trifu: ”Deci, o obiecție la chestiunea aceasta. Să profit de ocazie.

Eu am primit în ultima vreme mai multe reclamații de la cetățenii din Micești
cum că, deși s-a semnat  pentru populație și mai sunt oameni care au nevoie de
lemne pe acolo, se exploatează și oamenii nu mai au voie să meargă. Nu au vrut
să semneze.”

Mircea Hava: ”Nu au voie să meargă cu căruțele!”
Mircea  Trifu:  ”Referitor  la  ceea  ce  ați  spus  cu  lemnul  acesta  pentru

populație.”
Popon Emil: ”Numai spre populație merge. Vă garantez eu.”

 Pocol Dorin: ”Probabil că nu îi lasă pe ei să meargă cu căruța în pădure!”
Popon Emil: ”Păi nu pot merge toți! Asta e!”
Mircea Hava: ”Dacă vă prind, vă belesc! V-am mai spus anul trecut  când



i-am surprins  eu cu căruțele  și săracii erau din Micești! Doi metri cubi și aveau
șase! Am adus poliția și tot! Și am rămas ca la … Știți ce vrem să facem? Acum
a venit și Bistra. Și sperăm să vină și mai mulți. O să creăm zone în care se duce
lemnul.”

Popon Emil: ”Depozite.”
Mircea Hava: ”Depozite. Deci, nu mai intră nimeni în pădure să taie! E

firma care trebuie să taie. E altă chestie. Adică, încercăm să oprim. Și atunci,
cine intră în pădure este hoțul sau iepurele!”

Mircea Trifu: ”Ei spun că este marcat pentru populație. Și atunci oamenii
care au autorizații nu mai au cum să taie! Și atunci cum e pentru populație?”

Popon Emil: ”E simplu! S-a marcat! S-a format partida de 120 m, se pune
la licitație manopera unde va participa o firmă autorizată care are voie să intre și
să taie. Se debitează, se fasonează și se scoate la rampă. Aici poate să vină omul
cu căruța, cu tractorul. Dar nu în pădure. Și cel care s-a plâns  e chiar unul dintre
cei care au făcut pagubă!”

Mircea Hava: ”Și nu în pădure și nu pe pista de biciclete!”
Popon Emil: ”Absolut!”
Mircea Trifu: ”Dânsul probabil că are dreptate, că tocmai oamenii care au

creat probleme au făcut …”
Pocol Dorin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,  așadar

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru şi o abţinere
Vasile crișan.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  395/2017 

 21. Aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a drepturilor de uz,
servitute și acces la utilitățile publice asupra unor imobile (terenuri) 

Se  dă  cuvântul  domnului
Mihai  Pripon care  prezintă
proeictul 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." 

Mihai  Pripon:  „La  proiectul  nr.  21  este  vorba  de  constituirea  unei
convenții de servitute și de acces la utilitățile publice asupra a două terenuri în
suprafață de 16 mp, fiecare aflate lângă fostele  centrale termice de pe strada
Petru Maior și Alexandru Ioan Cuza, terenuri pe care Electrica va construi stație
de transformare.”

Pocol Dorin: ”Discuții dacă mai sunt la acest proiect? Nu sunt,  așadar



supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru şi o abţinere

Medrea Bogdan.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  396/2017 

 22.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.8

Se dă cuvântul domnului  Mihai Pripon care prezintă proeictul 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." 

Mihai  Pripon:  „De  la  proiectul  nr.  22  începem să  vă  propunem spre
aprobare achiziţionarea locuinţelor situate în blocul G2 de la actualii proprietari.
La  proiectul  22  este  vorba  despre  achiziţionarea   apartamentului  8  din  G2,
preţul stabilit prin raportul de evaluare fiind de 2970 euro.”
 Pocol Dorin: „Ok. Ştiţi ce vreau să vă întreb? De la 22 până la cât?”
 Mihai Pripon: „Până la 44. 23 de proiecte.”
 Pocol Dorin: „Reprezintă achiziţia G2?”
 Mihai Pripon: „Da.”

Pleşa Gabriel: „Numai puţin. Fără 10.”
Mihai Pripon: „Da. Înafară de 10 că nu mi-au adus documentaţiile.”
Pleşa Gabriel: „Din 33 de proprietăţi doar 23 avem azi. 10 nu au adus

actele. O să intre într-o şedinţă viitoare.”
 Pocol Dorin: „Eu asta vroiam să vă spun. 22, apartamentul cutare, preţul
cutare. La 23 spuneţi apartamentul cutare, preţul cutare. Să le votăm pe rând
fiecare.”
 Paul Voicu: „Au primit aviz favorabil pentru toate. Da?”

Pleşa Gabriel: „Da.”
 Bumbu Nicolae: „Înceăem din nou procesul G2 în care eu vă spun sincer
că nu sunt de acord, pentru că am înţeles  că fiecare garsonieră  de acolo are o
suprafaţă de 11,4 mp. Nu este vorba de preţ. Este vorba de un acoperiş deasupra
capului. Unu la mână. Să presupunem că nu au nici o valoare. Dar scoatem pe
nişte oameni de acolo, le oferim o anumită sumă din care  aceşti oameni  nu pot
să îşi permită nici măcar un an de zile chiria plătită. Deci, haideţi să ne gândim.
O chirie este în jur de vreo 200 de euro plus un avans de vreo 600 înainte.
Haideţi să facem o socoteală.”
 Pleşa Gabriel: „Dar ce propuneţi?”



 Pocol Dorin: „200 de euro este preţul mediu la o chirie.”
Bumbu Nicolae: „După consumarea banilor ce fac oamenii aceştia?”
Pleşa  Gabriel:  „Stimaţi  colegi!  Să  fim  foarte  clari.  Acele  locuinţe  au

valoarea de locuinţă zero. Sau zero tăiat în patru. Nimeni, proprietar acolo nu
poate să vândă nici măcar pentru un leu o asemenea locuinţă. Acel bloc este
clar! L-aţi văzit cum arată! Este nesigur! O catastrofă constructivă  şi se va da
jos. Oamenii aceştia au şansa de a lua nişte bani pe 11 mp. E o evaluare corectă.
Ei dacă ar încerca să vândă aceste locuinţe, nu ar vinde niciodată. E vorba de
aproximativ 3000 de euro, plus – minus pe fiecare locuinţă în parte, în funcţie
de finisajele avute. Vreau să vă mai spun un lucru să se ştie, şi cei care sunt
proprietari şi să ştiţi şi dumneavoastră Consiliul local. Din cei 33 de proprietari
nu mai sunt 10 care locuiesc acolo. Ei au închiriat. Marea majoritate. Vreau să
vă spun că în această iarnă s-ar putea trezi cu surpriza de a nu mai avea curent,
apă. De ce? Pentru că în momentul în care s-a făcut evacuarea forţată  s-au luat
geamuri, uşi. Mergeţi să vedeţi la faţa locului!”

Doamna din public: „Le-aţi dat dumneavoastră voie!”
 Pleşa Gabriel: „Doamnă, vorbesc eu! După aia dumneavoastră! Da?”

Mircea Hava: „Există şi posibilitatea să xhemăm pe cineva  şi să staţi în
faţa uşii! Dacă nu înţelegeţi! Aici nu suntem în G2! Vă rog frumos!”

Pleşa Gabriel: „Am avut trei sau patru cazuri în care am rugat colegii să
intervină pentru că s-au spart conducte. A trebuit să blindăm conducte. Erau o
grămadă  de  improvizaţii  electrice.  Toate  au  trebuit  tăiate  din  apartamentele
evacuate. Acele reţele nu mai prezintă siguranţă. Blocul nu mai este locuibil. Eu
ce  spun?  Şi  dumneavoastră  hotărâţi.  Am alocat  aceşti  bani.  Este  o  evaluare
corectă. Cine doreşte! Eu vă propun să votăm! Vom chema pe fiecare la comisia
de licitaţie,  la  o negociere. Discutăm cu dânşii.  Cine nu vine,  nici un fel de
problemă!  Există  şi  altă  lege  care  se  numeşte  legea  exproprierii  în  interes
public. Şi atunci, vor lua exact trei lei , cât prevede o asemenea lege. Deci, să fie
foarte clar. Este tot ce putem da pentru o locuinţă de 11,5 mp în acel bloc. Eu vă
spun că pentru toate e valabil. Eu o să vin la comisie şi o să îi sfătuiesc să ia
aceşti bani.”

Pocol Dorin: „Eu am calculat. La proiectul 22 iasă 270 euro/mp. Cu banii
aceştia pot construi ceva nou. Să nu mă înţelegeţi greşi că poţi construi ceva cu
2900 euro. Nu! Dar este un preţ bun pentru ce se vinde.”

Medrea Bogdan: „Acum vreau să rectific ceea ce spunea domnul Pleşa. În
ceea  ce  priveşte  racordul  la  utilităţi,  apă nu ştiu  ce  se  întâmplă.  În  ceea  ce
priveşte electricitatea, atâta timp cât au contracte individuale nu se va deconecta
decât la cererea proprietarului.”

Pleşa Gabriel: „Eu vorbesc în special de reţelele de apă care îngheaţă.”
Mircea Trifu: „Vreau să spun câteva lucruri şi în calitate de membru în

comisia   aceasta  juridică  în  care  dumneavoastră  m-aţi  votat   şi  care  are  şi
această  atribuţie  de  a  discuta  cu  minorităţile.  Majoritatea  populaţiei  care
locuieşte acolo este de etnie romă, dar nu numai. I-am avut pe mulţi dintre ei şi



angajaţi o parte când eram pe şantier. Toată lumea vrea să rezolve problema.
Dar  Niculiţă  spune  despre  modul  cum  se  reyolvă  acea  problemă   şi
dumneavoastră aţi dus discuţia într-o zonă tehnică a preţului şi cât costă. Ideea
este că alternativa pentru acei oameni  va crea ulterior nişte efecte secundare.
Pentru că  efectov nu o  să  aibă  unde să  locuiască.   Cu banii  ăia  nu poţi  să
locuieşti nici măcar în chirie. Eu am venit în sprijinul unei soluţii. Eu am luat
legătura cu domnul Pleşa. Există nişte cetăţeni care deţin un teren privat  de
vreo 3500 mp lângă sala de sport din ţigănime şi care sunt dispuşi să îl vândă la
un preţ super rezonabil. Am înţeles că au fost şi pe la dumneavoastră, domnul
Pleşa.  Adică,  oarecum ar  fi  trebuit  avut  în  vedere şi  acest  aspect  de a oferi
acestor cetăţeni români o alternativă reală. Noi nu am oferit o alternativă reală.”

Pocol Dorin: „Care ar fi soluţia pe care o propuneţi? Să cumpere Primăria
terenul şi să le ofere la oameni?”

Mircea  Trifu:  „Să  construiască  acolo  în  zona  aceea  nişte  blocuri  de
locuinţe sociale care să fie totuşi cumva o rezolvare în viitor. Pentru că există
problema aceasta.  Şi  va exista  în continuare.  Eu nu cred în soluţiile acestea
radicale. Cred că trebuie să ne gândim şi spus clar: în 2019 – 2020 există soluţia
aceasta!”

Pocol Dorin: „Domnul Pripon! Cei 23 care sunt aici, s-a discutat cu ei?”
Mihai  Pripon:  „Nu.  Urmează  să  discute  comisia.  Aici  aş  vrea  să  fac

precizarea că şi în cei 23 pe care îi aveţi aici în faţă mai există unii cu probleme.
Ceva de genul: sunt doi proprietari pe două locuinţe învecinate, au făcut act de
mână  între  ei  şi  este  unu  singur  care  şi-a  transformat-o.  Sau  dacă  aţi  citit
materialele  aţi  văzut  că  unii  au  ipoteci  puse  la  sume  care  chiar  depăşesc
valoarea locuinţei.”

Mircea Hava: „Trăiască banca!”
Pleşa Gabriel: „Unde este ipotecă pusă de la Direcţia de Venituri, aia se

rezolvă. Dar este o ipotecă a băncii. Sigur că noi trebuie să discutăm cu banca.”
Medrea Bogdan: „Aş avea un amendament. În comisie când se discută de

locuinţe sociale există un criteriu de depunctare că au avut proprietăţi şi le-au
vândut. Aş propune un amendament. Să fie exclus G2 de la acea depunctare.”

Pleşa Gabriel: „Dacă ne permite legea, de ce nu?”
Raul Sebastian Tudoraşcu: „Există un regulament făcut.”
Mircea Hava: „Neapărat să scrieţi treaba aceasta!”
Pocol Dorin: „Eu cred că acum noi votăm  valoarea expertizei urmând  ca

ulterior, în baza hotărârii comisia să chene pe fiecare în parte.”
 Clepan  Horaţiu:  „Eu aş  propune  să  ascultăm părerea  unui  locuitor  de
acolo şi să ne facem o idee.”

Domnul din public: „Bună ziua. Eu sunt şi bolnav. Nu putem să ne facem
o locuinţă. Nu avem nici bani să ne cumpărăm. Eu am pensie de 540 de lei.
Unde pot  să  stau cu banii  ăia?  Acum stau pe drumuri.  Eu am o garsonieră
proprietate personală cumpărată de la alt proprietar. Jurcă Marcel mă numesc.
Apartamentul 79.”



Pleşa Gabriel: „Cât e evaluată?”
Mihai Pripon: „2820 euro.”
Domnul din public: „Daţi-mi o casă la 14 mp cât avem acum! Nu dorim

mai mult!”
Pleşa Gabriel: „Domnul Jurcă! Ce vă sfătuiesc eu? Luaţi aceşti bani că

blocul se va demola! Luaţi aceşti bani! Vă mutaţi într-o chirie, puteţi face şi o
cerere de sprijin la ajutor social! Şi în timp este posibil să avem primele blocuri
pentru social! Exact ce spunea domnul Medrea! Nu o să faceţi obiectul să fiţi
scos din regulamentul pe social! Nu o să fiţi scos! Aveţi şansa să mai luaţi o
locuinţă socială! În acel bloc oricum nu veţi mai locui!”
 Doamna din public: „Ne daţi dumneavoastră în scris că ne daţi o locuinţă
socială?”

Pleşa  Gabriel:  „Nu!  Nimeni  nu  a  zis  aşa!  Sunteţi  proprietari!  Veţi  fi
despăgubiţi conform unei evaluări!”

 Doamna din public: „Cu banii de acolo poţi să cumperi o altă locuinţă?”
Pleşa  Gabriel:  „Nu  contează!  Când  cineva  e  evacuat  de  bancă  nu  îl

întreabă  unde se duce sau dacă poate să îşi cumpere din banii ăia! Asta nu este
problema Consiliului  local!  Poate fi  o problemă socială dar  discutată  în alte
context!  Dar  nu  pe  subiectul  acesta!  Să  nu  confundăm!  Aceasta  este  o
propunere!  Puteţi  veni  la  negociere!  Dacă  nu  doriţi,  e  problema
dumneavoastră!”

Doamna din public: „Suntem de acord să plecăm, domnul viceprimar!
Dar  vrem locuinţe!  În  2016  domnul  Primar  a  promis  că  ne  dă  locuinţă  la
proprietari!”

Pleşa Gabriel: „Lăsaţi că nu a promis domnul Primar aşa ceva! Lăsaţi!
Asta  interpretaţi  dumneavoastră!În  momentul  în  care  sunt  locuinţe   putem
discuta în baza unor dosare la social. Dar nu în contextul acesta!”

Doamna din public: „Dar nu avem de vânzare! Nu vă supăraţi! Noi vrem
locuinţe!”

Pleşa Gabriel: „Noi hotărâm aici sumele şi dumneavoastră ne spuneţi că
nu vindeţi şi mergeţi mai departe!”

Bumbu Nicolae: „Domnul viceprimar! Aş vrea să vă spun că nici măcar
la ora actuală, celor care au plecat din G2 nu le este situaţia clară.”

Pleşa Gabriel: „ Nu discut aici subiectul acesta! Nu mai reluaţi discuţiile
că nu au situaţia rezolvată! Haideţi să nu încercăm să influenţăm!  Nu discutăm
de persoanele evacuate! La subiect!”

Bumbu Nicolae: „Şi eu sunt la subiect! Haideţi să ne punem în situaţia
proprietarilor de acolo! Să mă lase cu o sumă de 3000 euro pe stradă şi să nu
îmi ofere absolut nimic! Să plec din casa mea!”

Pleşa Gabriel: „Şi dacă va fi pus în situaţia mâine să plece cu trei lei, nu
cu 3000 de euro? Care e problema? Vă întreb pe dumneavoastră: e mai corect,
mai moral din punctul dumneavoastră de vedere? Se poate face expropriere în
interes public! Clădirea nu mai corespunde! Eu v-am mai explicat! Nu le mai



vindeţi himere, nu-i mai prostiţi! Pentru că faceţi lucru lipsit de moralitate! Fiţi
corect faţă de ei! Cum am fost de fiecare dată! Nu este altă soluţie!”

Bumbu Nicolae: „Rămân iar pe stradă, domnul viceprimar!”
Pleşa Gabriel: „Nu rămâne nimeni în stradă!”
Pocol Dorin: „Stimaţi colegi! Aici nu discutăm ca la piaţă! Domnul Trifu,

vă rog! La subiect! Subiectul este evaluarea!”
Mircea Trifu:  „La subiect  am discutat  şi  până acum. Problema este  în

felul următor. Că de aceea l-aş ruga pe domnul Pleşa să nu se mai înfierbânte
aşa, să fie atât de înfocat cu problema aceasta! Noi discutăm aici de o propunere
pe care le-o facem unor oameni care, conform constituţiei deţin o proprietate.
Unu  la  mână.  Încă  odată  repet.  Toţi  ne  dorim  ca  situaţia  să  fie  rezolvată.
Problema e să o rezolvăm legal şi cum o rezolvăm, ca oamenilor aceştia să le fie
respectate nişte drepturi în România asta! Devalorizarea acelor locuinţe şi asta
v-o poate spune orice om, jurist de aici cu bun simţ, a fost făcută şi cu toleranţa
primăriei care a tolerat din punct de vedere legal,  chiar dacă moral cum zice
domnul  Pleşa  era,  domnule  să  înţelegem!  Noi  am tolerat  situaţia  de  acolo,
anumite societăţi! Apă canal şi alţii au tolerat  o anumită situaţie care a dus la
devalorizarea blocului şi a locuinţelor lor, care spuneţi: domnule, azi nu mai au
nici o valoare! Deci, şi noi suntem cumva părtaşi  la devalorizarea acelui bloc, a
acelor locuinţe! Şi cel mai important lucru e că şi eu cred că trebuie găsită o
soluţie şi oferite în primă fazp nişte locuinţe alternative. Nu să-i scoţi în stradă
dintr-o proprietate privată,  pentru că nu mi  se  pare ceva în  regulă  în  treaba
aceasta!  Că  spunându-i  tu  cu  sula  în  coastă;  domnule,  acest  bloc  nu  mai
valorează nimic! Hai că îţi dăm 3000 de euro! Ieşi afară! E proprietar într-o ţară
în care constituţia spune ...”

Pocol Dorin: „Ok. Şi atunci pun o simplă întrebare. Dacă nu acum, nu
mâine, peste o lună, peste trei ani, peste cinci ani  nu mai facem nimic şi se
întâmplă o nenorocire. Cine e de vină?”

Mircea Trifu: „Trebuie să facem!”
Pocol Dorin: „Cine e de vină?”
Mircea Trifu: „Noi! Că nu am făcut! V-am spus! Faceţi acest demers! Am

înţeles! Toată lumea îşi doreşte! Puneţi lucrurile la punct să stea oamenii în mod
civilizat!  Dacă s-au luat geamurile tot noi suntem de vină!De aia avem Poliţie
locală! Deci, nu stai şi te uiţi autoritate! Domnul Pocol, ăsta este adevărul! Şi
doi la mână! Era bine să gândim cu calm o soluţie să aibă la dispoziţie un bloc
alternativ pentru treaba aceasta! Adică, tot timpul facem lucruri şi după aceea
vedem noi ce facem! Am avut timp în 26 de ani să facem asta! Blocul acesta a
fost tolerat 27 de ani acolo! Nu s-a gândit o soluţie! Băi stai că facem un bloc în
zona aia că vom rezolva problema! Noi ne apucăm până nu avem soluţii! Şi ăsta
este adevărul! Oamenii au dreptate!  Cei 20 şi 30! O să vedeţi că lucrurile se vor
complica în condiţiile în care noi ne amăgim că putem face trocul acesta pe care
l-am făcut cu ceilalţi, hai că vă dăm 300 de lei pe lună şi peste 6 luni scăpăm de
voi, că vă duceţi voi pe undeva! Oamenii sunt proprietari! Dacă îşi vor lua într-



adevăr un avocat ca lumea!”
Pocol Dorin: „Aţi spus că încheiaţi! Mă scuzaţi! Se discută evaluarea! Ce

urmează,  negociere şi  discuţii  e  altă mâncare de peşte!  Noi discutăm despre
evaluare!”

Paul Voicu: „Îmi cer  mii  de scuze! Dacă îmi permiteţi  să spun câteva
cuvinte! Şi după aceea v-aş sugera, domnule preşedinte să trecem la vot că sunt
discuţii pe lângă! Aţi spus-o şi dumneavoastră şi aveţi perfectă dreptate! Aici nu
discutăm nici să luăm proprietatea la nimeno, nici să-i dăm afară, nici să doarmă
în stradă! Aici discutăm de nişte evaluări a unor experţi pe care le însuşim sau
nu  le  însuşim!  Procesul  este  de  lungă  durată!  Urmează  discuţii  cu  fiecare
proprietar în parte. Cu toţii aţi pus problema foarte bine! Inclusiv Mircea Trifu,
colegii.  Nici  o  problemă!  V-am ascultat  foarte  atent  pe  toţi!  Dar  trebuie  să
începem cu punctul 1. Consilieri locali chiar dacă nu am fost noi sau nu aţi fost
dumneavoastră  consilieri,  cei  mai  vechi  îşi  aduc  aminte  că  noi  am finanţat
lucrări  în  G2  în  repetate  rânduri.  Aveţi  arhiva  la  Primărie.  Care  nu  sunteţi
informaţi vă rog să veniţi să vă informaţi şi după aceea să vorbiţi ce trebuie
vorbit într-o şedinţă de consiliu cu presa, cu toată lumea de faţă. Deci, noi am
finanţat din bani publici acolo reparaţii la clădiri, la instalaţii, la finisaje, la tot
ce s-a putut repara.  Nu că am vrut noi  aici în urma unor expertize. Care sunteţi
în domeniu ştiţi ce înseamnă expertize tehnice, de construcţii, de instalaţii. Şi ce
a spus expertul. S-a făcut proiectare şi s-a reparat. Acum experţii spun că nici
construcţia   nu mai  poate  fi  reparată,  nu mai  prezintă  gradul  de risc  pentru
rezistenţă la clădire, domnul inginer Trifu! Deci, acum discutăm rezistenţa la
clădire. Dacă bagi bani publici în ea îi bagi degeaba! Mai mult decât atât, al
doilea punct de care trebuie să ţinem seama este că peste 70% din acea clădire a
fost  a  Primăriei,  a  Consiliului  local  şi  de-asta  s-a  făcut  proces.  Iar  nu
dumneavoastră Primăria şi Consiliul local i-a evacuat ci i-a evacuat instanţa şi
executorul.  Ca  să  punem  lucrurile  aşa  cum  trebuie,  legal  nu  să  vorbească
fiecare ce vrem ci să vorbim pe lege şi pe documente. Deci, peste 70% şi ceva
din acea  clădire  este  a  Primăriei,  a  Consiliului  local.  Dacă nu se  mai  poate
repara şi  peste  70% este  a  Primăriei  ea  trebuie  demolată.  Degeaba mai  faci
expertize şi mai bagi bani publici acolo că nu mai este momentul.  V-am ascultat
cu drag pe fiecare. Asta este opinia mea. Fiecare puteţi să vă exprimaţi opiniile.
După  aceea  votăm  aceste  rapoarte  de  expertize,  fiecare  în  parte  dintre
proprietari  în mod legal vine la comisia de licitaţie şi negociere  din care şi
dumneavoastră faceţi parte plus alţi consilieri locali, şi eu şi domnul Pleşa şi
apoi discutăm cu fiecare în parte. Următoarea soluţie este exproprierea pe care
tot dumneavoastră o votaţi. Deci, nu votează nimeni, nu o decide nimeni, nici x,
nici y! Tot în Consiliul local trebuie votat cu 14 voturi pentru, cu două treimi.
Indiferent  câte  blocuri  sociale  construieşte  Consiliul  local,  că  trebuia  să
construiască, că va construi, acestea sunt discuţii ca la istorie! Nu a făcut! Hai să
vedem că nu s-a făcut! Când se vor construi locuinţe sociale ca şi ANL-uri, ele
se  vor  repartiza  după  lege,  după  criterii  şi  după  dosarele  comisiei,  după



regulament  tot  de dumneavoastră  votat  şi  stabilit  bucată  cu bucată,  parte  de
parte, ori e ANL ori e social se discută individual. Nu putem promite general,
global dăm la ăia, dăm la ăia! Facem aici poveşti de politică de nu ştiu care!
Comisia  merge  şi  face  anchetă  socială,  face  dosarul,  se  pune în  comisii,  se
votează,  se  dă  punctajul  şi  intră  în  Consiliul  local  la  aprobare.  Astea  sunt
lucrurile legale. Poveştile eu nu ştiu să le fac că nu sunt inginer!  Eu vă spun
tehnic şi  legal,  a,  b,  c,  d.  Restul  de poveşti  povestiţi-le  cu cine au chef de
poveşti 30 de ore!”

Domnul din public: „Nu vă supăraţi!Şi în alte oraşe s-a făcut dar li s-a dat
la oameni unde să stea! Nou ni se dă un ban: na şi du-te! Nu se poate aşa ceva!
Le-a dat la oameni loc unde să stea omul! Nu să stea în drum!Ne-am uitat la
televizor! Îi dai chirie pe o jumătate de an şi te-ai scăpat de el!”

Mircea Trifu: „Vreau să-i răspund domnul Paul Voicu într-o frază şi lui
Niculiţă. De fapt,  de la Niculiţă pleacă şi acolo cred că se încheie povestea. Nu
e vorba de locuinţe sociale. Nu! Înţeleg criteriile.  Aici e vorba de cei  35 de
oameni sau câţi  sunt! Din punctul meu de vedere ca să dai corect  şi  cinstit,
omeneşte  o  alternativă  la  oamenii  aceştia  proprietari,  trebuia  construită  o
locuinţă colectivă care se putea face înainte de a demara tot procesul acesta şi
oferită această alternativă unor prprietari. Acum,  ceea ce derulăm noi face parte
dintr-un întreg proces. Vă dau în scris! Proces în tribunal! Se poate dovedi chiar
reaua credinţă  că am demarat procesul acesta cu intenţia de a-i duce pe oamenii
aceştia, de a-i deposeda de proprietate. Îmi pare rău că nu intervine nici un jurist
în disertaţia aceasta să mă contrazică.”

Pleşa  Gabriel:  „Domnilor!  Deci,  ce  discutăm aici?  Avem proiectul  cu
evaluările şi cu sumele! În primul şi în primul rând cine îmi spune că domnul
Jurcă de aici face obiectul pe regulament să aibă dreptul  la o locuinţă socială!
Că dumneavoastră nu ştiţi! Poate are cont în bancă! Noi trebuia, conform legii
să facem o evaluare, să o hotărâm în Consiliu local şi să-i despăgubim conform
evaluării că sunt bani publici! Deci, nu mai mutaţi subiectul de pe ceea ce avem
pe altceva! Da? Pentru că dânşii  nu au nici  statutul  de evacuaţi  forţat!  Sunt
proprietari!  În  urma  evaluării  care  atât  a  ieşit  că  este  expert  ăla,  avem  o
negociere! Comisia de licitaţie ci fiecare!E o negociere! Domnule, vrei? Uite ce
ofertă avem, conform hotărârii! Nu vrei? Vom vedea în următoarea etapă  cum
procedăm cu cei care nu vor! Asta este! De ce încercaţi acum să mutaţi în plan
sensibil? Eu ştiu că dumneavoastră pe oamenii aceştia, din păcate, aţi încercat să
faceţi nişte puncte! Nici nu aţi reuşit şi ei singuri îşi vor da seama că i-aţi minţit!
Pentru că nici ei nu-şi mai doresc să trăiască în condiţiile acestea!”

Doamna din public: „Vrem casă!”
Pleşa Gabriel: „Ce povestiţi acum este pe lângă subiect!”
Mircea Trifu: „Eu neîncrâncenat pentru ultima dată vă spun! Nu e vorba

decât de proprietate! Domnul Pleşa că vreau puncte!  Ca orice om de aici cu
minim de  inteligenţă  îşi  dă seama că ce  spun eu  acum,  eventual  îmi  aduce
puncte în minus, dar nici nu am interes, pentru că efectul asupra oamenilor, că



subiectul o să fie Turturica, că aşa se îmbârligă chestiunea! Nu! E vorba pur de
proprietate! Eu vă spun! Dacă oamenii aceştia iau un avocat bu...”

Pleşa Gabriel: „Să-şi ia! Care e problema!”
Pocol Dorin: „E a treia oară când spun că noi trebuie să votăm sau să nu

votăm sau cum doreşte fiecare raportul de expertiză! Discuţia particulară! Ei pot
să spună, domnule nu sunt de acor şi gata!”

Mircea Trifu: „Evaluarea poate fi folosită ulterior împotrov a noastră ca
făcând parte dintr-un lung proces pe care noi l-am demarat acum doi ani ca să le
devalorizăm valoarea proprietăţii lor!”

Pocol Dorin: „Acum doi ani?”
Mircea Trifu: „Da!”
Pleşa Gabriel: „Cine le-a devalorizat?”
Pocol Dorin: „Ăsta este de 15 ani! Eu zic să încheiem discuţiile şi  să

trecem la vot.  Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul.
Cine este pentru?”
 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru și 8 abțineri
Vasile  Crișan,  Clepan  Dimitrie,  Medrea  Bogdan,  Bunea  Ioan Iulian,  Bumbu
Nicolae, Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian, Jidveian Ovidiu Viorel. ”
Pocol Dorin: „Abţinerea e lasă-mă să te las!”

Jidveian Ovidiu Viorel: „Domnul secretar! E vorba de majoritate simplă
sau calificată necesar?”

Marcel Jeler: „Proiectul a fost făcut de colegul Pripon cu 45(3) pentru
proprietate. 2/3 dar ...”

Pocol Dorin: „Sunt două articole! Art. 1 merge cu majoritate simplă că e
însuşirea raportului şi aprobă achiziţia!”

Marcel Jeler: „Există o mică discuţie! Şi asta este adevărat! Sută la sută
că  e  patrimoniu  chiar  nu  a-i  putea-o  încadra  discutând  despre  proprietate
privată.”

Mircea Trifu: „Acum şi când nu trece o chestie discutăm două ore! Nu a
trecut şi sănătate bună! Acesta este adevărul!”

Pocol Dorin: „Cine a zis că nu a trecut?”
Mircea Trifu: „Nu a trecut că trebuie 14 voturi!”
Pocol Dorin: „La domeniul public trebuie 14 voturi!”
Mircea Trifu: „Şi nu e domeniul public? Hai să o luăm de la capăt acum!”
Pleşa  Gabriel:  „Cum să  fie  domeniul  public?  E vorba  de  proprietăţile

oamenilor! Aici e majoritate simplă!”

S-a adoptat Hotărârea nr.  397/2017 

23.  Aprobarea achiziționării unui imobil (locuință) situat în municipiul
Alba Iulia, str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.22

Se dă cuvântul domnului Mihai Pripon 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." 

Mihai Pripon: ”Apartamentul 22, 3300 de euro.”
Pocol Dorin: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun

la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”
”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14 voturi pentru și 7 abțineri

Vasile  Crișan,  Clepan  Dimitrie,  Medrea  Bogdan,  Bunea  Ioan Iulian,  Bumbu
Nicolae, Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian. ”

S-a adoptat Hotărârea nr.  398/2017 

 24.   Aprobarea achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.33

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 și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul 33, 2810 euro.”

Pocol Dorin: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14 voturi pentru și 7 abțineri
Vasile  Crișan,  Clepan  Dimitrie,  Medrea  Bogdan,  Bunea  Ioan Iulian,  Bumbu
Nicolae, Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian. ”

S-a adoptat Hotărârea nr.  399/2017 

 25.  Aprobarea achiziționării  unui imobil  (locuință)  situat  în municipiul
Alba Iulia, str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.35

 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
  Mihai Pripon: ”Apartamentul
35, 3160 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru
și  7  abțineri  Vasile  Crișan,
Clepan  Dimitrie,  Medrea
Bogdan,  Bunea  Ioan  Iulian,
Bumbu  Nicolae,  Mircea  Trifu,
Popescu Marius Ciprian. ”

S-a  adoptat  Hotărârea  nr.
400/2017 

 
 26.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.37
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
37, 3230 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru
și  7  abțineri  Vasile  Crișan,
Clepan  Dimitrie,  Medrea
Bogdan,  Bunea  Ioan  Iulian,
Bumbu  Nicolae,  Mircea  Trifu,
Popescu Marius Ciprian. ”

S-a  adoptat  Hotărârea  nr.
401/2017 

 27. Aprobarea achiziționării  unui imobil  (locuință) situat  în municipiul
Alba Iulia, str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.40

 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 și nu
avem obiecțiuni în privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul 40, 2940 euro.„

Pocol Dorin: ”Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14 voturi pentru și 7 abțineri
Vasile Crișan, Clepan Dimitrie, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian, Bumbu
Nicolae, Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian. ”

S-a adoptat Hotărârea nr.  402/2017 

 28.  Aprobarea  achiziționării



unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.45
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
45, 3840 euro.„

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru
și  7  abțineri  Vasile  Crișan,
Clepan  Dimitrie,  Medrea
Bogdan,  Bunea  Ioan  Iulian,
Bumbu  Nicolae,  Mircea  Trifu,
Popescu Marius Ciprian. ”

S-a  adoptat  Hotărârea  nr.
403/2017 

 29.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.46
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
  Mihai Pripon: ”Apartamentul
46, 3980 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru
și  7  abțineri  Vasile  Crișan,
Clepan  Dimitrie,  Medrea
Bogdan,  Bunea  Ioan  Iulian,
Bumbu  Nicolae,  Mircea  Trifu,
Popescu Marius Ciprian. ”

S-a  adoptat  Hotărârea  nr.
404/2017 

 30.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.58
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
58, 3000 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru
și  7  abțineri  Vasile  Crișan,
Clepan  Dimitrie,  Medrea
Bogdan,  Bunea  Ioan  Iulian,
Bumbu  Nicolae,  Mircea  Trifu,
Popescu Marius Ciprian. ”

S-a  adoptat  Hotărârea  nr.
405/2017 

 31.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.67
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
67, 3090 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă



sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru
și  7  abțineri  Vasile  Crișan,
Clepan  Dimitrie,  Medrea
Bogdan,  Bunea  Ioan  Iulian,
Bumbu  Nicolae,  Mircea  Trifu,
Popescu Marius Ciprian. ”

S-a  adoptat  Hotărârea  nr.
406/2017 

 32.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.62
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
62, 3090 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru
și  6  abțineri  Vasile  Crișan,



Clepan  Dimitrie,  Medrea
Bogdan,  Bunea  Ioan  Iulian,
Bumbu Nicolae, Popescu Marius
Ciprian  și  un  vot  împotrivă
Mircea Trifu. ”

S-a  adoptat  Hotărârea  nr.
407/2017 

 33.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.68
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
68, 2360 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru,
5 abțineri Vasile Crișan, Clepan
Dimitrie,  Medrea  Bogdan,
Bunea  Ioan  Iulian,  Popescu
Marius  Ciprian  și  2  voturi
împotrivă Mircea Trifu,  Bumbu
Nicolae. ”



S-a  adoptat  Hotărârea  nr.
408/2017 

 34. Aprobarea achiziționării  unui imobil  (locuință) situat  în municipiul
Alba Iulia, str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.69

 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
69, 2830 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru,
5 abțineri Vasile Crișan, Clepan
Dimitrie,  Medrea  Bogdan,
Bunea  Ioan  Iulian,  Popescu
Marius  Ciprian  și  2  voturi
împotrivă Mircea Trifu,  Bumbu
Nicolae. ”

S-a  adoptat  Hotărârea  nr.
409/2017 

 35.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.72



 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
72, 2810 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru,
7 abțineri Vasile Crișan, Clepan
Dimitrie,  Medrea  Bogdan,
Bunea  Ioan  Iulian,  Popescu
Marius  Ciprian,  Mircea  Trifu,
Bumbu Nicolae. ”

S-a  adoptat  Hotărârea  nr.
410/2017 

 36.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.75
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
75, 2940 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru,
6 abțineri Vasile Crișan, Clepan
Dimitrie,  Medrea  Bogdan,
Bunea  Ioan  Iulian,  Popescu
Marius Ciprian,  Bumbu Nicolae
și un vot împotrivă Mircea Trifu.
”

S-a  adoptat  Hotărârea  nr.
411/2017

37. Aprobarea achiziționării  unui imobil  (locuință) situat  în municipiul
Alba Iulia, str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.76 

 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."



 Mihai Pripon: ”Apartamentul
76, 2940 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru,
5 abțineri Vasile Crișan, Clepan
Dimitrie,  Medrea  Bogdan,
Bunea  Ioan  Iulian,  Popescu
Marius  Ciprian  și  2  voturi
împotrivă   Bumbu  Nicolae,
Mircea Trifu. ”

S-a adoptat Hotărârea nr.  412/2017

 38.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.79
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
79, 2820 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”



”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru,
5 abțineri Vasile Crișan, Clepan
Dimitrie,  Medrea  Bogdan,
Bunea  Ioan  Iulian,  Popescu
Marius  Ciprian  și  2  voturi
împotrivă   Bumbu  Nicolae,
Mircea Trifu. ”

S-a adoptat Hotărârea nr.  413/2017
 

   39.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.84.
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
84, 3300 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru,
4  abțineri  Clepan  Dimitrie,
Medrea  Bogdan,  Bunea  Ioan
Iulian,  Popescu  Marius  Ciprian
și  3  voturi  împotrivă   Bumbu
Nicolae,  Mircea  Trifu,  Vasile



Crișan. ”

S-a adoptat Hotărârea nr.  414/2017

  40.   Aprobarea achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.85
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
85, 3130 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru,
5  abțineri  Clepan  Dimitrie,
Medrea  Bogdan,  Bunea  Ioan
Iulian, Popescu Marius Ciprian,
Vasile  Crișan  și  2  voturi
împotrivă   Bumbu  Nicolae,
Mircea Trifu,”

S-a adoptat Hotărârea nr.  415/2017

  41.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,



str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.92 
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
92, 2860 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru,
6  abțineri  Clepan  Dimitrie,
Medrea  Bogdan,  Bunea  Ioan
Iulian, Popescu Marius Ciprian,
Vasile Crișan, Mircea Trifu și 1
vot împotrivă  Bumbu Nicolae.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  416/2017
                                  

  42.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.95
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
95, 3130 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru,
7  abțineri  Clepan  Dimitrie,
Medrea  Bogdan,  Bunea  Ioan
Iulian, Popescu Marius Ciprian,
Vasile  Crișan,  Mircea  Trifu,
Bumbu Nicolae.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  417/2017

 43.   Aprobarea achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg, nr.20, bl.G2, ap.97
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."



 Mihai Pripon: ”Apartamentul
97, 3130 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”

”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru,
6  abțineri  Clepan  Dimitrie,
Medrea  Bogdan,  Bunea  Ioan
Iulian, Popescu Marius Ciprian,
Vasile Crișan, Mircea Trifu și 1
vot împotrivă  Bumbu Nicolae.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  418/2017

 44.  Aprobarea  achiziționării
unui  imobil  (locuință)  situat  în
municipiul  Alba  Iulia,
str.Arnsberg,  nr.20,  bl.G2,
ap.103
 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 și nu avem obiecțiuni în
privința adoptării acestuia."
 Mihai Pripon: ”Apartamentul
103, 3130 euro.”

Pocol  Dorin:  ”Discuții  dacă
sunt  la  acest  proiect?  Nu  sunt,
așadar  supun  la  vot  cine  este
pentru aprobarea acestui proiect
de hotărâre?”



”Fiind supus la vot, proiectul
a fost votat cu 14 voturi pentru,
5  abțineri  Clepan  Dimitrie,
Medrea  Bogdan,  Bunea  Ioan
Iulian, Popescu Marius Ciprian,
Vasile  Crișan  și  2   voturi
împotrivă   Bumbu  Nicolae,
Mircea trifu.”

S-a adoptat Hotărârea nr.  419/2017

 45.  Preluarea  imobilului
(sediu)   APA  CTTA sucursala
Alba  Iulia  situat  pe  str.
Gheorghe Șincai, nr. 10.
 Proiectul  este  retras  peste
ordinea de zi.

 46. Atribuirea în proprietaeta
solicitanților,  proprietari  ai
apartamentelor,  terenul  aferent
locuinței  în  cotă  indiviză
deținută din construcții.

Se dă cuvântul  d-lui  Pavel  Nicolae 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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru și un vot
împotrivă Mircea Trifu.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 420/2017

Părăsește sala de ședință domnul consilier Mircea Trifu.
 

 47.  Însușirea  documentației
de  dezmembrare  pentru
imobilele  situate  în  Alba  Iulia,
Piața Eroilor, nr.5



  Se  dă  cuvântul  d-lui  Pavel
Nicolae care  prezintă  proeictul
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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 421/2017

Părăsește sala de ședință domnul consilier Alin Ignat.

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

 Se dă cuvântul  d-lui  Pavel  Nicolae care prezintă proeictul  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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri
Mircea Trifu, Popescu Marius Ciprian.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 422/2017

Revine în sala de ședință domnul consilier Sandu Cornel Stelian.

 49.  Înscrierea  dreptului  de
proprietate  a  municipiului  Alba
Iulia  –  domeniul  privat  și
alipirea unor imobile  situate  pe
strada Gladiolelor, FN

 Se dă cuvântul  d-lui  Pavel  Nicolae care prezintă proeictul  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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri
Vasile Crișan, Mircea Trifu.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 423/2017

 50. Neînsușirea raportului de
expertiză  tehnică  extrajudiciară
efectuată  în  Dosar  nr.
556/176/2017  aflat  pe  rol  la
Judecătoria Alba Iulia 
 Se  dă  cuvântul  d-lui  Pavel
Nicolae care  prezintă  proeictul
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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere
Mircea Trifu.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 424/2017

  51.  Înscrierea  dreptului  de
proprietate  a Municipiului  Alba
Iulia  –  domeniul  public  –  și
administrarea  Consiliului  local
al  municipiului  Alba  Iulia
asupra imobilului (drum) aferent
străzilor Turnătoriei și Cabanei 
 Se  dă  cuvântul  d-lui  Pavel
Nicolae care  prezintă  proeictul



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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 425/2017

 52.  Înscrierea  dreptului  de
proprietate  a  Statului  Român  –
domeniul public și administrarea
Consiliului local al municipiului
Alba Iulia asupra unei părți din
DN1 aferent B-dului Ferdinand,
str. I.C. Brătianu, str. Ardealului
și str. Tudor Vladimirescu 
 Se  dă  cuvântul  d-lui  Pavel
Nicolae care  prezintă  proeictul
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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 426/2017

 53.  Acceptarea  donației
făcute municipiului Alba Iulia a
unui  imobil  (drum)   situat  în
Alba Iulia 
 Se  dă  cuvântul  d-lui  Pavel
Nicolae care  prezintă  proeictul
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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 427/2017

 54.  Acceptarea  donației
făcute municipiului Alba Iulia a
unui  imobil  (drum)   situat  în
Alba Iulia 
 Se  dă  cuvântul  d-lui  Pavel
Nicolae care  prezintă  proeictul
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." 

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 20 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 428/2017

 56. Acțiunea ecologică de repopulare a Râului Mureș cu cegă 
 Se dă cuvântul domnului Mircea Trifu care prezintă proiectul de hotărâre
precum şi raportul de specialitate.

 Se dă cuvântul  d-lui  consilier    Mircea Trifu 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.

         Mircea Trifu: “Comisia a avizat  favorabil acest proiect de hotărâre şi nu
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia. 

  Aş dori să fac o precizare  înainte de asta în legătură cu o chestiune de
ordin juridic şi o corecţie la proiect. Deci, la paragraful 9 să fie punctul 4
înlocuit cu punctul 9. În art. 1 la hotărâre  cuvântul colaborare să fie înlocuit



cu cooperare. Astea le-am făcut ca urmare a unor discuţii pe care le-am avut
cu biroul juridic. Şi completarea tot aici la art. 9 cu Legea nr. 215/2001 art.
36(2) lit. E coroborat cu 36(7) lit. a. O să le dau colegelor. Adică, se referă
practic  la  acea  procedură  pe  care  aparatul  de  specialitate  a  găsit-o,  că
împreună am construit acest proiect, din punct de vedere juridic ca să fie în
regulă. Acum să vă prezint proiectul. Este o iniţiativă a Agenţiei Judeţene de
Vânătoare şi Pescuit  Sportiv. Eu doar am beneficiat de legea 215 şi am venit
să vi-l prezint dumneavoastră, având dreptul de a iniţia proiecte. El se referă
de fapt la un lung proces  pe care agenţia respectivă îl desfăşoară în Alba-
Iulia de ecologizare, dintre care face parte şi această populare a râului Mureş
în cazul de faţă cu crap şi cegă. Vreau să fac o precizare pentru că iniţial am
fost  şi  eu sceptic   şi  să  adunaţi  un pic  informaţiile  din proiect,  ca  să  vă
clarific ce înseamnă cu cega. Face parte din categoria sturionilor. Şi asta mi
s-a părut aşa puţin ciudat să fie la noi aici sturioni. Cega, am aflat şi eu după
ce am citit studiul făcut  în cadrul proiectului pe care ei îl desfăşoară, făcut
de Institutul Piscicol din Galaţi, este acel sturion care trăieşte exclusiv în ape
dulci.  Este  de  dimensiune  până  într-un  metru.  Au fost  capturate  în  zona
noastră nişte exemplare în urmă cu doi ani de zile. S-a constatat că în urma
unui precedent făcut la Arad, în urmă cu vreo doi ani de zile, că lucrurile au
mers foarte bine. Ei ne propun să intrăm în acest protocol, cooperare de fapt
cu suma de 6000 de lei. Nu cred că suma e o problemă. Faptul că dacă noi ne
poziţionăm ca şi Primărie într-o asemenea acţiune ecologică, cred că nu va
mai fi ulterior  în alte acţiuni nevoie de susţinere financiară deoarece  deja,
m-am tot gândit să spun sau nu asta, că domnul profesor Sandu ştiu că are
nişte replici  la chestiunea asta, cum că dacă sunt bani atunci de ce să-i mai
dăm? Sunt societăţi comerciale care şi-au manifestat dorinţa ca în viitor să
contribuie financiar  la alte acţiuni de genul. Şi noi folosint imaginea noastră
alături de o asemenea acţiune nobilă putem să facem un vector de imagine în
povestea aceasta. Dacă aveţi întrebări?”
 Paul Voicu: „Dacă îmi permiteţi două întrebări. Odată Mureşul cred că nu
este în domeniul public. Este al Apelor Române ca şi proprietate: Aceasta
este o întrebare. Şi a doua. Am înţeles că aţi discutat cu specialişti.”

Mircea Trifu: „Sigur că da.”
Paul Voicu: „Cum avem noi certitudinea asupra faptului ce se întâmplă

anul viitor? Poate e la Orăştie! Cum avem noi certitudinea că banii pe care îi
investim   şi  punem  pentru  puiet  acolo,  în  momentul  în  care  creşte,  se
dezvoltă şi migrează, nu îl găsim la Orăştie?”

Mircea Trifu: „Da! La prima întrebare şi eu am căutat răspunsuri. Am luat
legătura prima dată cu domnul secretar. Pe urmă, pe procedura aceasta, după
ce s-a studiat din punct de vedere juridic, practic am înţeles  că o are domnul
Robert  care  m-a  ajutat  să  fac  proiectul.  M-am  consultat  şi  cu  doamna
Rânghet.  Cam asta  este  situaţia.  Nu am vrut  să  vin acum cu vreo 30 de
proiecte similare cum s-au construit. Următoarele vor fi tot aşa asocieri cu



diferite ONG-uri care nu sunt domeniul public. Deci, ideea este următoarea.
Ca să  vă răspund şi  la  a  doua întrebare.  Nu avem evident  garanţia,  deşi
conform studiului respectiv,  eu acum nu ştiu.  Bănuiesc că dacă venea şi
colegul de la agenţie  putea să vă spună că există o arie pe care un anumit
peşte  se  deplasează.  Însă,  problema  nu  este  aceasta.  Problema  este
contribuţia noastră ca imagine la acest proiect la care se pot raporta eventual
oameni din acest oraş, care pot să înţeleagă că acest proces de ecologizare
este  o  parte  foarte  importantă  a  existenţei  noastre  dincolo  de  faptul  că
Mureşul este simbol al oraşului Alba-Iulia.”

Paul Voicu: „Mulţumesc pentru lămuriri! Am o propunere privată. Sunt
pentru  ecologizare.  Nu  voi  vota  pentru  proiect  din  anumite  probleme
juridice. Dar sunt de acord fiind vorba doar de suma aceasta. Suntem 21.
Împărţim suma aceasta la 21. Eu pun primul 500 sau 600 cât iasă calculul,
fără nici o problemă. Deci, eu din bani privaţi sunt de acord să punem dar
din domeniul public  am câteva îndoieli şi nu voi vota proiectul.”

 Pleșa Gabriel: ”Mureșul este în proprietatea Apelor Române! Nu este pe
raza municipiului Alba-Iulia. Albia!”

Mircea  Trifu:  ”Nu  are  nici  o  relevanță  în  proiectul  pe  care  noi  l-am
propus! Țin să precizez lucrul acesta. Mi se pare o simplă demonstrație din asta
de hai să ne fentăm din nou și ține de bărbăție!”

Pocol Dorin: ”Cu toată sinceritatea eu aș fi  pentru propuneri de genul
acesta, nu numai aici ci și pe viitor. Ecologizarea râului Mureș nu înseamnă să
pui pește. Noi am mai participat la o ecologizare. AJPS nici măcar nu are grijă
de ce se face!”

Hașa Cătălin: ”Nu este nevoie și de un accord de la Apele Române?”
Pleșa Gabriel: ”Posibil și asta!”
Mircea Trifu: ”Vreau să fac o precizare ca să înțeleagă toată lumea. Din

neatenție am uitat  să invit pe colegii de la AJPS. Nu am fost atent. Am pus și eu
această întrebare. AJPS este singura autorizată din județul Alba să facă aceste
populări. Eu am precizat la început.  Nu putem să mergem acolo cu un lighean
de pește și  să îi dăm drumul că e infracțiune! În principiu, eu aș vrea să vă
solicit să încercați să treceți peste acest baraj politic care se demonstrează de
fiecare data. Nu este o chestiune care îmi aparține. Dacă pentru dumneavoastră
încrâncenarea  asta  din  punct  de  vedere  al  unui  blocaj,  cum  că  trebuie  să
demonstrăm cuiva că în Consiliul local  nu va trece niciodată un alt proiect! Mie
mi s-a spus official dar bărbătește, nu pot să spun official, nu pot să spun treaba
aceasta, mi s-a spus într-un cadru oficial în instituția Primăriei să mă liniștesc că
nu are nici un rost să mai încerc un proiect! Că așa funcționează democrația în
lume!”

Pocol Dorin: ”Vă propun să trecem la vot. Cine este pentru aprobare?”
”Fiind  supus  la  vot,  proiectul  a  fost  votat  cu  11  voturi  pentru  Sandu

Cornel  Stelian,  Moldovan  Angela,  Medrea  Bogdan,  Clepan  Dimitrie,  Vasile
Crișan, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Trifu Mircea, Pocol Dorin, Popescu



Marius Ciprian, Jidveian Ovidiu viorel,  4 voturi împotrivă Paul Voicu, Pleșa
Gabriel,  Domuța Iulius Viorel,  Popa Pavel  și  5  abțineri  Rodica Andronescu,
Lupea Gabriel, Hașa cătălin, Popescu Antoniu, Raul Sebastian Tudorașcu.”

 S-a adoptat Hotărârea nr. 429/2017

Mircea Trifu: ”Mulțumesc mult pentru votul dumneavoastră!”
  

 57.  Proiect  de  hotărâre   privind  reactualizarea  Registrului  local  al
spaţiilor  verzi  din  intravilanul  municipiului  Alba  Iulia,  aprobat  prin  H.C.L.
244/2016.

Se  dă  cuvântul  d-nei  Ileana
Krisbai  care  prezintă  proeictul
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."

Ileana Krisbai: ”Reactualizarea registrului local al spațiilor verzi. Am o
mențiune. Am scris o suprafață. Pentru a forma continuitate de la o anumită
zonă ar mai trebui 1813 mp. Ca să fie continuitate. Este o completare.”

Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre cu amendamentul
propus?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru și o abținere
Vasile Crișan.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 430/2017

 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea
de  gestiune  prin  concesiune  a  serviciului  public  de  salubritate  stradală  și
deszăpezire în municipiul Alba-Iulia.

    Se dă cuvântul d-nei Ileana
Krisbai  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."
Ileana Krisbai: ”Ne referim doar la salubritate stradală pentru că atât ne

rămâne nouă  ca și Primărie, Consiliu local, însemnând măturare, întreținere,
deszăpezire, combatere polei.”
   Pocol Dorin: ” Discuții dacă sunt la acest proiect? Nu sunt, așadar supun
la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?”

 ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru și 2 abțineri
Bunea Ioan Iulian, Medrea Bogdan.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 431/2017

II. DIVERSE
1.  Pocol  Dorin:  ”Avem  raportul  de  depasare  cu  nr.  117670/2017  al

domnului Primar Mircea Hava în perioada 14 – 17 noiembrie 2017 în Austria.”

2. Pocol Dorin: „Următoarea adresă cu nr. 116975/22. 11. 2017 este de la
Colegiul Național pentru Combaterea Discriminării.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Îl avem. Ce spune?”
Marcel  Jeler:  ”Spune  așa:  în  data  de  5.  12.  2017  Consiliul  local  al

municipiului Alba-Iulia, prin reprezentant legal, este citat la sediul Consiliului
Național pentru Combaterea Discriminării din București.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Care este obiectul?”
Marcel Jeler: ”G2.”
Popescu  Marius  Ciprian:  ”Și  reprezentantul  Consiliului  local  este

președintele de ședință?”
Pocol Dorin: ”Nu. Se va delega cineva probabil.”
Paul Voicu: ”Propun să fie avocații care au fost în procesul respectiv.”
Pocol Dorin: ”Sunteți de acord?”
Marcel Jeler: ”Ca să reprezinte avocații Consiliul local.”
Pocol Dorin: ”Bun. Îi recomandăm pe ei.” 

 3. Pocol Dorin: ”Următorul punct la diverse este plângerea prealabilă cu
nr. 108003/01. 11. 2017. Moghiroiu Marcel. Știți care e treaba.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Acum o luăm invers. Nu mai e domnul Lazăr.
E Moghiroiu.”

Pocol Dorin: ”Ne solicită să revocăm Hotărârea nr. 305.”
Raul  Sebastian  Tudorașcu:  ”Pe  care  domnul  Lazăr  ne-a  rugat  să  o

revocăm!”
Pleșa Gabriel: ”Nu domnul Lazăr! Inspecția în construcții Brașov!”
Medrea Bogdan: ”Da. Inspecția în construcții. Corect.”
Pocol  Dorin:  ”Eu cred că asta  ar  trebui  să  treacă  întâi  pe  la  juridicul

nostru și după aceea să vedem.”



Raul Sebastian Tudorașcu: ”Păi nu! Stați puțin!”
Pocol Dorin: ”Nu putem vota nimic! Ce vreți să votăm acum?”
Marcel Jeler: ”Să mențineți hotărârea!”
Popescu  Antoniu  Emil:  ”Asta  este  o  discuție  pe  care  am  avut-o  în

permanență!”
Pocol Dorin: ”Stați puțin că nu e articol!”
Marcel Jeler: ”Și juridicul ce să facă? Un proiect?”
Popescu  Antoniu:  ”Așa  cum  trebuie  să  fie!  Un  proiect  prin  care  să

menținem  hotărârea!  Altfel  nu  ne  putem  hotărî!  Este  exact  o  plângere
prealabilă! Teoretic, chiar să analizăm plângerea aceasta prealabilă trebuie să o
materializăm în ceva,  într-o hotărâre! Nu? Deci,  discutăm pur teoretic! Până
acum  era  plângere  prealabilă.  Votăm  că  menținem  hotărârea,  menținem
hotărârea, menținem hotărârea! Mă rog!”

Marcel Jeler:  ”Ar fi  pentru prima  dată când facem un proiect în care
spunem că menținem hotărârea.”

Popescu  Antoniu  Emil:  ”Nu!  În  care  spunem că  respingem plângerea
prealabilă.  Este  o  chestiune  care  se  poate  regla  în  cadrul   aparatului  de
specialitate și să vedem pe viitor  care să fie formularea. Dar …”

Pocol Dorin: ”Eu am primit acum solicitarea! Nu o pot vota!”
Popescu Antoniu Emil: ”Dar discutăm despre ce ar trebui făcut! Trebuie

proiect sau nu trebuie proiect pentru asta?”
Marcel Jeler: ”Noi ce-i răspundem omului? Aia vreau să văd!”
Popescu Antoniu  Emil: ”Vedeți! Ce îi răspundeți? Ce îi răspundeți? Noi

prin ce am hotărât că îi respingem plângerea prealabilă?”
Marcel Jeler: ”Vreți să fie proiect? Ca să fie clar! Să știm noi ce facem?”
Popescu Antoniu Emil: ”Analizăm.”
Pocol Dorin: ”Am luat notă și urmează să hotărâm.”
Marcel Jeler: ”Am înțeles. Un proiect în acest sens pe care să îl votați sau

nu.”

4.  Pocol  Dorin:  ”Următoarea  solicitare  la  diverse  cu
nr. 114820/17. 11. 2017. Subsemnatul Gligor Ion care este aici de față. Au fost
și ceilalți, familia Bregar. Acum e dumnealui. Întâmplător și eu stau acolo și știu
care e treaba.”

Gligor Ion: ”Familia Bregar stă lângă mine. Avem aceeași terasă comună
bloc 31, scara E, etaj 1, ap. 4.”

Pocol Dorin: ”Da. Dar inițial știți că aia nu era terasă circulabilă când a
fost proiectată.”

Gligor Ion: ”De 20 de ani este circulabilă. S-a dat autorizație din 1999,



dată chiar de Primărie. Vă rog frumos să vă uitați că există  pusă la dosar. Este
terasă circulabilă de 20 de ani. Nici o problemă. Am avut atâtea incidente. Și
v-aș ruga frumos să discutăm despre situația aceasta. Hârtia  asta care a fost dată
să se anuleze, să-și dea jos de acolo gardurile și plus copertina. Că au copertina
chiar în față la mine la geam. Vă rog să veniți la fața locului să vedeți și gardul
și copertina.”

Pocol Dorin: ”Dar eu știu ce e acolo, că acolo locuiesc!”
Gligor Ion: ”Unde locuiți?”
Pocol Dorin: ”În 31E. Nu m-ați văzut pe acolo? Nu ne salutăm?”
Gligor Ion: ”Unde stați?”
Pocol Dorin: ”Eu stau mai sus!”
Gligor Ion: ”De la dumneavoastră se vede atunci foarte bine!”
Pocol Dorin: ”Ideea e că dumneavoastră cu dumnealor nu vă înțelegeți

nicicum! Și când e gard, și când nu e gard! Am înțeles că acum este un gard
ușor. Așa este exprimat în hârtie.”

Gligor Ion: ”Ușor înseamnă o plasă de sârmă, uitați atâta, pusă în față la
mine!”

Pocol Dorin: ”Nu am fost să văd! Ideea este că de data aceasta dânșii au
avut aprobare pentru acest gard pus acolo.”

Gligor Ion: ”De la cine?”
Pocol Dorin: ”De la Primărie! De la cine?”
Gligor Ion: ”De la hârtia pe care le-ați dat-o!Citiți să vedeți cum sună

hârtia aceasta! V-o citesc eu dacă vreți! Este pusă acolo!”
Pleșa  Gabriel:  ”Domnul  Gligor!  Că  ne  cunoaștem.  Într-o  ședință  de

consiliu anterioară a fost și domnul și doamna Bregar. Tot la diverse au avut o
pledoarie  de vreo 10 minute în care ne spuneau că au fost obligați să facă acest
gardprovizoriu pentru că îi tulburați acolo în posesie. Că intimitatea, că treceți
prin  fața  geamului  lor.  Colegii  poate  își  aduc  aminte.  Noi  acum  suntem
imparțiali. Și din această cauză au apelat în primă fază să își pună niște ghivece.
Că se trece peste ghivece  și au ajuns la situația aceasta disperată, ziceau dânșii,
de a-și pune cât de cât o despărțire ca să nu mai intrați acolo în zonă.”

Pocol Dorin: ”Și nu trebuie să zâmbiți pentru că au filmări!”
Gligor Ion: ”Vă rog frumos să veniți la fața locului o comisie. Asta este

rugămintea mea. Pot să aduc și eu filmări. Dacă dumneavoastră puteți sta, de
fiecare dată când ies pe geam, când te uiți pe partea asta vezi gard și aia pusă
acolo de îmi ia toată lumina de la cameră! Vă rog să veniți! Vă rog să veniți o
comisie la fața locului! Personal să vină și să vadă! Nu povești! Personal! Nici
filmări, nici nimic! La fața locului!”

Mircea  Trifu:  ”Vreau să  îi  fac  o recomandare  dumnealui  ca  și  multor
altora  care au mai venit aici. Cel mai bine ar fi să faceți o hârtie scrisă ca să vi
se îndeplinească dorința. Faceți în scris și dacă nu se rezolvă să mai faceți și să
depuneți la registratură.”

Moldovan Angela: ”Vreau să spun și eu ceva în legătură cu aceasta adresă



cu care eu personal nu sunt de acord. Prin prezenta vă comunicăm din discuțiile
din Consiliul local și în urma analizării documentelor vă dăm voie să faceți o
delimitare, cu materiale ușoare să nu distrugă izolația. Ce delimitare? De 2 m,
de  5  m?  Are  un  triunghi  acolo  făcut,  că  l-am văzut  și  eu!  Să  specifice:  o
delimitare de 3m!”

Pocol Dorin: ”Care sunt teoretic două proprietăți diferite!”
Moldovan Angela:  ”Ați  văzut cum arată? Eu am văzut cum arată,  din

păcate!  E un triunghi!  Și  faptul  că  se  spune că în  urma discuțiilor  avute  în
Consiliul local! Adică, am spus noi? Eu nu îmi amintesc să fi spus! Atunci să-și
facă și dânsul, să-și facă și celălalt, să-și facă fiecare!”

Pocol Dorin: ”Între timp terasa a devenit circulabilă. Și să vă mai spun o
chestie.  Nici  dumneavoastră  nu  v-ar  conveni   să  tot  vină  cineva,  nu  are
importanță zona, tot prin fața geamului tău la 20 de cm și să se mai și uite prin
geam!”

Moldovan Angela: ”Pe acolo toți circulă?”
Pocol Dorin: ”Sunt numai doi. Numai dânșii cu ei. Dânșii se tulbură unul

pe altul! Nu știu de ce! Eu nu îi înțeleg nici pe unu, nici pe altul!”
Bumbu Nicolae: ”Să facă o delimitare!”
Pocol Dorin: ”Păi s-a făcut! Mie personal mi s-a părut ok! Nu mai au nici

un motiv să se certe. Analizăm și vedem.”
Gligor Ion:  ”Vă rog să consemnați  că vreau să vină o comisie la fața

locului.”

5. Marcel Jeler: ”Mai avem o plângere prealabilă cu nr. 117715/24. 11.
2017 a unui cetățean de pe Izvorului pentru expropriere.”

Paul Voicu: ”La ce face plângere? La hotărârea de expropriere?”
Marcel Jeler: ”La Hotărârea nr. 360 prin care s-au stabilit prețurile.”
Paul Voicu: ”Aici puteți întreba dacă se menține hotărârea.”
Sandu Cornel Stelian: ”Nu are posibilitatea să meargă în instanță?”
Paul Voicu: ”Ba da. Dar asta este plângere prealabilă.”
Mihaela Petcu: ”Este pe strada Decebal, nr. 21.” 
Pocol Dorin: ”Supun la vot menținerea hotărârii. Cine este pentru?”
”Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 20 voturi pentru.” 
Pocol Dorin: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar ședința de

astăzi închisă.”
Alba Iulia, 24 noiembrie   2017
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