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     PROCES VERBAL 

 

 Încheiat azi  31 ianuarie  2017,  în cadrul  şedinţei  ordinare  a Consiliului Local 

al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 64/2017 a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Marcel Jeler: „Înainte de a da cuvântul domnului președinte  supun aprobării  

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

Împotrivă?” 

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

Marcel Jeler: ”La ședință  sunt prezenți un număr de 20 consilieri.  Lipsește 

domnul consilier Haşa Cătălin. Domnul consilier a anunţat că nu va participa la 

şedinţa de consiliu. Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită. Dau cuvântul 

domnului președinte Sandu Cornel.” 

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

şedinţei noastre  participă:  domnul Primar Mircea Hava, d-na Teofila  Țîr - director 

economic, d-na Aurica Groza – şef Serviciu public comunitar pentru cadastru şi 

agricultură, domnul Mihai Pripon - şef Birou licitaţii, contracte,  doamna Delia 

Cristescu –  director  Direcţia de asistenţă socială, d-na Crina Dumitrescu – director 

Direcţia Programe, d-na Bedelean Corina – director Căminul pentru persoane vârstnice 

Alba-Iulia, domnul Vasile Bucur – şef Birou resurse umane, d-na Monica Dicoi - 

director Direcția Creșe, d-na Mihaela Petcu - consilier Serviciu administraţie publică 

locală, juridic, contencios, autoritate tutelară,  d-na Miron Beatrice - consilier Serviciu 

administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară doamna Andreea 

Giurgiu – inspector Centrul European de Tineret Euro 26 și Învățământ,  doamna Călin 

Hedviga  - arhitect șef,  precum şi presa." 

 Sandu Cornel: "Supun  aprobării modalitatea de vot pe care o vom avea pentru 

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

pentru?" 

 "Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  20  voturi pentru." 

 Sandu Cornel: "Pe ordinea de zi avem  34  proiecte  de hotărâri. Suplimentar au 

fost introduse 2  proiecte: 

 35. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile, proprietatea municipiului 

Alba Iulia situate pe str. Călărași, nr. 2. 

 36. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute Municipiului Alba 

Iulia a unui imobil ( drum), situat în Alba Iulia, str. Otilia Cazimir. 

 Supun la vot proiectul ordinii de zi cu completările  aduse. Cine este pentru?” 

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



 

 

 

 

 

 

 Și acum, vă prezint următorul 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

 I.  Proiecte de hotărâri privind:  
 

  1. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 

municipiului Alba Iulia pentru anul 2016 

 

         Initiatori :  

        Popescu Antoniu Emil  

        Jidveian Ovidiu Viorel  

         Trifu Marian Mircea  

  2. Modificarea Hotărârii nr. 354/2016 a Consiliului local privind aprobarea 

nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe 

speciale și amenzile aplicabile în anul 2017. 

  3.Acordarea de facilități fiscale unei fundații. 

  4. Modificarea organigramei și a statului de functii al aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, al Serviciuuli public 
”Administrarea patrimoniului local” și al Serviciului public de asistență 
medicală, urmare reorganizării.  
  5. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 359/2016 a Consiliului local al 

muncipiului Alba Iulia privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a 

contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul 

pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora 
  6.Încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Alba Iulia și 
SC MICROSOFT ROMÂNIA SRL, în vederea cooperării în cadrul proiectului 
pilot ”Alba Iulia Smart City 2018” 
  7. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Laboratoare 
cibernetice de sisteme de inginerie – Acronim CPSE Labs (Cyber Physical Systems 
Engineering Labs) – Acronim CPSE Labs, finanțat în cadrul programului ORIZONT 2020 
  8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul a 6 proiecte finanțate prin 

Erasmus + programul 2014-2020 al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret 

și sport 

 9. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Institutul 

Teologic Romano-Catolic Alba Iulia 

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

Asociaţia „Grupul Skepsis” 
 11.Îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 259/2016 a 



 

 

 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia  
 12. Modificarea Hotărârii nr. 224/30.08.2016 a Consiliului local privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de 
Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din 
Municipiul Alba Iulia 
 13. Avizarea modificării anexei nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, aprobat prin 
Hotărârea nr. 260/2012 a Consiliului local  
 14.Tariful minim pentru serviciile de pază prestate de către Serviciul Poliția 
locală Alba Iulia  
 15. Costul mediu lunar de întreținere și a contribuțiilor 
părinților/reprezentanților legali pe copii care frecventează creșele din municipiul 
Alba Iulia în anul 2017 

 16.Strategia de tarifare pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate de 

operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, pentru perioada 2017-2022 

 17. Aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru anul 2017 

 18. Stabilirea numărului de posturi pentru asistenții personali pentru anul 2017 
 19. Aprobarea unor documentații de urbanism :  
 Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE SI CREARE STRADA ACCES, ALBA IULIA, STR. MARCUS 

AURELIUS, solicitant TULBURE MARIANA”,  

 Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA 

INDIVIDUALA (PARCELA IN RANDUL II), ALBA IULIA, STR. CALEA 

MOTILOR, NR.260A, solicitant POP IOAN SI POP NARCISA”,  

 Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE 

SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT, APARTAMENTE DE TIP HOTELIER 

SIIMPREJMUIRE modificare HCL nr. 86/22.03.2016, ART. 4, ALBA IULIA 

Str.TINERETII, NR. 18, solicitant SC OMAN ALLURE SRL”,  
Art.4 :Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN 
APARTAMENT IN SPATIU COMERCIAL SI EXTINDERE, ALBA IULIA, 
STR.ARNSBERG 38, BL.39, AP.4, solicitant DAN VALERIA”,  
Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REACTUALIZARE PUZ DEALUL 
FURCILOR, ALBA IULIA, STRAZILE IZVORULUI, PETUNIEI SI CRAITEI, solicitant 
SC CATA & MARY, CLONTA MARIANA, PASTIU NISTOR, COJOCARU DORIN, 
SCHIAU SORIN, BERGHEAN CLEMENT, DATCU ILIE”. 
 20.Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, 

str.Liceului, nr.8 

 21. Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, 

str.Liceului, nr.5 

 22. Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, 

str.Liceului, nr.5A 

 23. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 



 

 

 

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

str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, ap.5 

 24. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

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

str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, ap.13 
 25. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

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

str.Arieșului, nr.37, bl.235, ap.11 

  26. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

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

str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.14 

 27. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

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

str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.6 

 28. Rezilierea contractului de comodat nr.15.351/2008 încheiat între Consiliul 

Local al municipiului Alba Iulia și Consiliul Județean Alba 

 29. Modificarea și completarea Hotărârii nr.112/2015 a Consiliului local cu 

privire la stabilirea taxei pentru vizitarea monumentelor istorice 

 30. Alipirea unor imobile, proprietatea municipiului Alba Iulia situate pe strada 

Libertății, nr. 21 

 31. Parcelarea imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Livezii, nr. 47 

 32. Atribuirea în proprietate solicitanților proprietari ai apartamentelor, terenul 

aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții. 

 33. Însușirea raportului de expertiză tehnică – completare, din Dosar nr. 

3403/176/2014 la Judecătoria Alba Iulia . 

 34. Parcelarea imobilului situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr. 36  
 35. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile, proprietatea municipiului 

Alba Iulia situate pe str. Călărași, nr. 2. 

 36. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute Municipiului Alba 

Iulia a unui imobil ( drum), situat în Alba Iulia, str. Otilia Cazimir. 

 

II. Diverse 

 

  Sandu Cornel Stelian: ”Vă propun să discutăm capitolul Diverse având în 

vedere că sunt aici domnii de la Asociația foștilor deținuți politici.” 

  1. Sandu Cornel Stelian: „Avem solicitarea nr. 121068/2016 de la Asociaţia 

Foştilor Deţinuţi Politici. Aveţi în mapă un raport de informare de la domnul Mihai 

Pripon. Vă rog să ne spuneţi dumneavoastră care este problema.” 

 Mihai Pripon: „Domnii de la Asociaţia foştilor deţinuţi politici au solicitat în 

luna decembrie amendarea regulamentului de funcţionare a cimitirului municipal, în 

sensul acordării pentru membrii asociaţiei a locurilor de înhumare pentru o perioadă 

nelimitată de timp. Aşa cum v-am spus în raportul de informare, eu consider că acest 

lucru ar contraveni reglementărilor legale în vigoare, astfel încât nu cred că este legală 



 

 

 

şi oportună promovarea unui asemenea proiect. Aceasta este opinia mea şi o susţin şi o 

voi susţine în continuare. Dacă doriţi informaţii suplimentare, vă stau la dispoziţie.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Discuţii?” 

  Mircea Trifu: „Aşa cum a fost prezentat şi data trecută, erau mai multe oraşe, 

inclusiv la Sibiu şi în alte oraşe unde treaba aceasta s-a rezolvat foarte repede. Şi nu 

înţeleg care este motivul pentru care dumneafoastră nu sunteţi de acord efectiv.” 

  Mihai Pripon: „Motivele vi le-am explicat în raport. Bun! Haideţi să o luăm de 

la capăt. Potrivit reglementărilor Legii nr. 215, legea administraţiei publice, Consiliul 

local emite hotărâri în baza legilor. Da? Doi! Atâta vreme cât nici în ordonanţa nr. 71 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice, de administrare a domeniului 

public, nici în hotărârea de guvern nr. 255/2004, nici în legea nr. 102/2014 nu se 

prevede acordarea pe termen nelimitat a acestor locuri de înhumare. Şi repet: locuri de 

înhumare. Sintagma locuri de veci este folosită doar în reglementarea specială care îi 

priveşte pe dânşii. Încă în Legea nr. 102 este reglementată pe o perioadă de şapte ani 

de acordare a locurilor de înhumare. Noi am mers pe perioada de 25 de ani în ideea că, 

totuşi, este o perioadă  mai lungă de timp şi aparţinătorii persoanelor decedate pot să 

îşi facă cele necesare pentru amintirea aceasta pe o perioadă  mai lungă de timp. Şi 

perioada aceasta de 25 de ani poate fi prelungită prin simpla cerere la administraţia 

cimitirelor, aprobată de către Primăria municipiului Alba-Iulia. Eu din acest motiv, 

având în vedere temeiurile acestea legale susţin că nu este legală emiterea unei 

asemenea hotărâri. Ceea ce au făcut în alte oraşe îi priveşte pe fiecare în parte. Pentru 

că, şi dacă vă uitaţi în alte oraşe şi durata pe care se acordă dreptul de folosinţă pentru 

locurile de înhumare diferă foarte mult. Zece, şapte, cincisprezece ani. Noi am mers pe 

o perioadă mai lungă de timp deşi aceasta o să ne creeze probleme pentru că locurile în 

cimitir sunt destul de limitate, chiar dacă noi am mai cumpărat o bucată de teren prin 

care am extins suprafaţa cimitirului. Aceasta ar rezolva doar temporar problema. Legea 

nu prevede nimic de genul acesta. Doar atât se spune în legea nr. 102: că cimitirele 

militare şi monumentele aferente şi locurile de înhumare ale oamenilor de ştiinţă, artă 

şi cultură rămân în administrarea şi întreţinerea autorităţilor publice locale. Deci, nu 

există o prevedere legală în baza căreia să putem acorda pe perioadă nelimitată de timp 

deţinuţilor politici, orfanilor, văduvelor de război, veteranilor de război sau 

revoluţionarilor sau altor persoane pe durată nelimitată de timp.” 

 Domnul Popa: „Domnule preşedinte de şedinţă, domnilor consilieri! După ce 

am ascultat raportul domnului Pripon, noi considerăm important amendarea HCL nr. 

156/2011 cu privire la acordarea unui loc de veci foştilor deţinuţi politici, prizonierilor, 

deportaţilor politici şi refugiaţilor, conform legii nr. 118/1990  cu modificările şi 

completările ulterioare. Pe această temă am avut o discuţie cu domnul Pripon că aceste 

locuri de veci se acordă  pe 25 de ani. Dânsul ne-a confirmat că acestă hotărâre a fost 

întocmită de dumnealui  şi de administratorul cimitirului.” 

  Mihai Pripon: „Nu, nu! De mine singur!” 

 Domnul Popa: „Mi-aţi spus că împreună cu administratorul cimitirului.” 

 Mihai Pripon: „Am martori!” 



 

 

 

 Domnul Popa: „Aţi întors-o! Mie aşa mi-aţi spus! Când am fost vineri la 

dumneavoastră, am fost şi luni şi aţi afirmat la dumneavoastră în birou!” 

 Mihai Pripon: „Eu am martori!” 

 Domnul Popa: „Administratorul cimitirului SC Prometeu care este cea mai 

profitoasă firmă de pe judeţ şi aţi spus că de 25 de ani. Aceşti decedaţi, după 25 de ani, 

se publică în ziar criptele care nu mai au dreptul să stea înhumate persoanele acestea 

acolo. Ziarul Unirea din 9 septembrie 2016 a publicat zece cripte iar după zece zile în 

care nu s-a prezentat au fost scoase şi puse în vânzare. Publica în ziar să vină 

deţinătorii să îşi ia amenajamentele. Şi dânşii le pun din nou şi le revinde  cu sume 

între 30 şi 50 de milioane. Îmbogăţim Firma Prometeu fără justă cauză. Da. Am 

consultat dicţionarul român după discuţia cu domnul Primarşi domnul Pripon de 

săptămâna trecută. Am mers la librării şi la bibliotecă. În dicţionarul limbii române 

spune clar că loc de veci înseamnă 100 de ani. Deci, e fără termen. Nelimitat. Şi din 

acest punct de vedere noi am considerat. Clujul, Sibiul, Braşovul pe care noi i-am 

contactat, aşa au locurile de veci. Cel de la Sibiu l-am adus în scris ca să fie justificat 

la şedinţa de luna trecută din 22 decembrie. Prin raportul domnului Pripon se doreşte 

dispariţia celor care au fost împotriva regimului.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Chiar asta urmăriţi, domnul Pripon?” 

 Domnul Popa: „Aşa am înţeles eu.” 

 Mihai Pripon: „E adevărat că o perioadă din armată am făcut-o la trupele de 

securitate! Dar nu am nici o problemă cu dumnealui!” 

 Domnul Popa: „L-am invitat pe domnul preşedinte al asociaţiei să confirme că 

sunt primării care nu mai au loc în perimetrul locurilor de veci ale veteranilor. Sunt la 

noi. Solicităm să se amendeze această hotărâre şi să se acorde gratuit locurile de veci, 

pe termen nelimitat.” 

 Pocol Dorin: „Vreau să pun o întrebare. Am observat că domnul Pripon face 

referire la Legea nr. 102 şi dumnealui la Legea nr. 118. Care este diferenţa?” 

 Mihai Pripon: „Legea nr. 118 este o lege a recunoştinţei să zic aşa. Sunt nişte 

legi reparatorii. Însă, în aceste reglementări speciale nu se prevede un termen pentru 

aceste locuri ci doar obţinerea locului gratuit, ceea ce s-a făcut de către noi. Ei nu 

plătesc.” 

 Domnul Popa: „Nu cerem bani. Noi cerem să fie pentru noi pe toată durata.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Nici 1000 de ani nu v-ar mulţumi! Adică, vreţi chiar 

aşa!” 

 Mircea Hava: „Domnule preşedinte! Eu acum am văzut cererea. Lasă-ne să 

discutăm. Ne mai întâlnim. Vedem. Găsim o soluţie. Nu e o problemă. Ne trebuie 

hotărâre. Trebuie să ne gândim la un proiect. Domnul Pripon! Vreau să vă spun un 

lucru. El este funcţionar public. Pentru el legea este lege! Morala şi sufletul e mai 

puţin. Pentru că, ştiţi prea bine că sunt foarte mulţi băieţi deştepţi care atât aşteaptă.”

  



 

 

 

 

 2. Sandu Cornel Stelian: ”Mai avem raportul cu nr. 2857/2017 privind 

activitatea asistenților personali, ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în 

semestrul al II-lea al anului 2016 precum și raportul de activitate cu nr. 5565/2017 de 

activitate semestrul II 2016 al compartimentului asistență medicală comunitară din 

cadrul Direcției de Asistență Socială Alba-Iulia.” 

 

 3. Sandu Cornel Stelian: ”Următorul punct la diverse este raportul  de 

activitate al domnului consilier Popa Pavel cu nr. 6892/2017.” 

 Marcel Jeler: ”Vă rog și pe ceilalți să le depuneți.” 

 

 4. Sandu Cornel Stelian: ”Mai avem adresa nr. 6995/2017 pe care au făcut-o 

colegii către Aida TL. Am luat la cunoștință.” 

 

 5. Sandu Cornel Stelian: ”Tot la  diverse avem solicitarea nr. 120403/2017 a 

celor de la Winners Club Țălnar care reclamă o neconcordanță între suprafață. 500 de 

metrii pătrați. Dacă poate cineva să ne explice.” 

 Mihai Pripon: ”În anul 2005 sau 2004 între Consiliul local și Winners Club 

Țălnar a fost încheiat un contract de asociere în baza căruia pe o suprafață de 4500 s-a 

transmis acesteisocietăți comerciale  o suprafață de teren pentru amenajarea  unei baze 

sportive și agrement. Ulterior, în anul 2006 printr-un act adițional  s-a modificat 

contractul în sensul că în afară de dreptul Consiliului local de a folosi baza sportivă 

zilnic între orele 8,00 - 12,00 s-a mai introdus obligativitatea acestei firme de a plăti 

către Consiliul local 10% din profitul net realizat dar nu mai puțin de 400 de euro pe 

lună. În 2009, la solicitarea firmei în cauză  Consiliul local a aprobat modificarea 

acestor beneficii ale consiliului local  în sensul plății pe perioada sezonului de iarnă 

între octombrie și martie a unei redevențe minime de 100 euro/lună iar în perioada 

sezonului estival decembrie, aprilie și septembrie 400 de euro/lună. Firma a mai 

beneficiat de o reducere a acestei redevențe până la 50 de euro/lună pe perioada în care 

s-au desfășurat lucrările de amenajare a zonei. În 2013, în urma modificării PUZ-ului 

la suprafața de teren care face obiectul contractului de asociere a fost redusă la 

suprafața totală de 12646 mp. În timpul lucrărilor de investiții în zona respectivă o 

suprafață de aproximativ 500 mp a fost scoasă din administrare, având în vedere că 

aveau nevoie pentru amenajarea unor parcări în zona bibliotecii Bathianeum și 

caponierei și nu a mai fost posibil să găsim o altă soluție pentru a compensa această 

suprafață de tern cu una echivalentă. Astfel că, ei solicită să le fie reîntregită suprafața 

de teren  și reducerea redevenței pe care ei o plătesc. Aș vrea să vă mai spun că firma 

este în insolvență și nu au datorii la noi. Cu acestea fiind spuse, pentru orice proiect 

avem nevoie de acordul dumneavoastră.” 

 Pocol Dorin: ”Deci, ei cer să se reducă acolo plata. Deci, se solicită un proiect 

pentru luna viitoare.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Un proiect cu rectificarea suprafeței. Suma mai vedem. 

Va trebui suprafața să o modificăm.” 

 Mihai Pripon: ”Dânșii solicităm  o suprafață de teren în zona Bathianum, în 



 

 

 

spate. Numai că acolo s-au făcut niște lucrări de către  noi pe fonduri europene  și până 

nu expiră durata de cinci  nu putem să facem nimic.” 

 Pocol Dorin: ”Știu că am fost acolo pe teren.” 

 Mircea Hava: ”Omul a cerut. Obligatoriu trebuie să facem rectificare.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Referitor la sume vom discuta în Consiliul local.”  

 

 

 6. Sandu Cornel Stelian: ”Ultima solicitare cu nr. 2071/2017 este a celor de la 

Club Sportiv Unirea Alba Iulia.” 

 Mircea Hava: ”Și asta ar presupune proiect, nu?” 

 Mircea Trifu: ”Știți că am mai avut interpelări pe tema aceasta cu stadionul. Noi 

suntem în faza în care și din păcate azi-mâine suntem în martie și nu am avut o 

discuție așa cum mi s-ar părea normal. și suma aceasta și altele pe care le-am văzut în 

propunerile de azi sunt acele cheltuieli multianuale care vor fi prevăzute în buget, 

probabil ca și credite bugetare. Așa cum ni s-a promis și domnul Pleșa a spus  că va lua 

la modul cel mai serios în discuție finanțarea renovării stadionului Cetate. De aici am 

citit că este vorba  de o sumă  și nu este specificat că e vorba de a noastră. Și eu cred 

că ar fi bine să îl inițiați cei care aveți puterea în Consiliul local o discuție 

premergătoare mult mai serioasă pentru că suma aceasta mi se pare mult prea mică.” 

 Pleșa Gabriel: ”În cerere este vorba de 150 mii de lei pentru a asigura sportivilor 

condiții optime de pregătire și participarea la competiții. Știți că avem și clubul sportiv 

municipal cu stadionul. dacă domnii ne-ar permite ar merita să îi ajutăm și pe ei. Sunt 

foarte, foarte mulți bani pe care trebuie  să îi dăm anual pentru clubul înființat și pentru 

bazele care necesită reparații. Și atunci, eu cred  că prioritare  sunt aceste cheltuieli și 

după aceea vom putea rediscuta acest subiect, după ce votăm bugetul municipiului. Nu 

putem să susținem în două locuri.” 

 Mircea Trifu: ”aș avea o interpelare pentru domnul Primar. Nu ar fi cazul să 

avem o discuție cu toți consilierii înainte de aprobarea bugetului  ca să putem să ne 

expunem și noi propunerile. Și după aceea ne trezim că nu mai sunt bani.” 

 Mircea Hava: ”Fac bugete de 20 și ceva de ani. Și toate au ieșit bine. ne-am 

descurcat. Va fi o dezbatere publică. Dezbaterea va fi aici. Dar vreau să discutăm 

serios.” 

 Paul Voicu: ”Eu credeam la modul serios  ca și candidat  la Primărie și la 

Consiliul local v-ați informat de atâția ani de zile  că noi în fiecare an facem 2, 3, 4 

întâlniri cu comisiile de specialitate. apoi facem dezbaterea publică. Dumneavoastră 

faceți teatru, faceți mascaradă!” 

 Mircea Trifu: ”Întrebarea  mea era foarte pertinentă.” 

 Sandu Cornel Stelian: ”Propun amânarea. De fapt, nu amânarea. Vom discuta la 

adoptarea bugetului ce se va întâmpla. Discuții dacă mai sunt la diverse? Dacă nu mai 

sunt, vă propun să trecem la ordinea de zi.” 

 

 

 1. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 

municipiului Alba Iulia pentru anul 2016. 



 

 

 

 Se dă cuvântul domnului Jidveian Ovidiu Viorel  care prezintă proiectul de 

hotărâre precum și raportul de specialitate. 

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

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Jidveian Ovidiu Viorel: „Sunt trei iniţiatori. Aveţi documentaţia.” 

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

pentru aprobarea acestui proiect?”  

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 4/2017 

  2. Modificarea Hotărârii nr. 354/2016 a Consiliului local privind aprobarea 

nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe 

speciale și amenzile aplicabile în anul 2017. 

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

și raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

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

în privinţa adoptării acestuia." 

  Anuţa Şinar: „Este vorba de modificarea HCL nr. 354 care se aplică în acest an privind 

impozitele şi taxele locale. De fapt, este o prevedere legală în legătură cu impozitul pe 

clădiri. Acolo unde agenţii economici fac reevaluare sau îmbunătăţiri, modernizări şi dacă 

valoarea sa depăşeşte 25%, au obligaţia să o declare la noi în 30 de zile şi achită impozitul 

pentru anul următor. La articolul 32, acest tabel priveşte autorizaţiile speciale de acces în 

zonele cu restricţii de tonaj. Este la acelaşi nivel de anul trecut. La art. 35 am scos noi 

taxele pe care le-a eliminat guvernul odată cu abrogarea Legii nr. 117.” 

   Pocol Dorin: „Şi taxele pentru certificatul fiscal?” 

   Anuţa Şinar: „Aceea nu. Există ca o taxă specială.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă  mai sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot cine 

este pentru aprobarea acestui proiect?"   

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr.5/2017 

 
 

 3.Acordarea de facilități fiscale unei fundații. 

  Se dă cuvântul doamnei  Anuța Șinar   care prezintă proiectul de hotărâre 

precum și raportul de specialitate. 

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



 

 

 

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

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

în privinţa adoptării acestuia." 

  Anuța Șinar: ”Propunem aprobarea de scutire pentru Fundaţia Paem care, conform 

unei hotărâri de guvern este de utilitate publică.” 

  Pocol Dorin: „Cine e proprietar pe clădire?” 

  Anuţa Şinar: „Fundaţia Paem.” 

  Mircea Hava: „Pentru care?” 

  Anuţa Şinar: „Pentru clădirea de pe Traian.” 

  Sandu Cornel Stelian: ”Discuții dacă  mai sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot cine 

este pentru aprobarea acestui proiect?"   

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

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 6/2017 

 

   

  4. Modificarea organigramei și a statului de functii al aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, al Serviciuuli public 
”Administrarea patrimoniului local” și al Serviciului public de asistență 
medicală, urmare reorganizării.  
  Se dă cuvântul domnului Bucur Vasile care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

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

în privinţa adoptării acestuia." 

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

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Bucur Vasile: „Este vorba de modificarea organigramei și a statului de functii al 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, al Serviciuuli public 

”Administrarea patrimoniului local” și al Serviciului public de asistență medicală, urmare 

reorganizării.” 
  Mircea Hava: „Deci, opt asistente şi un medic.” 

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

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

 

 S-a adoptat Hotărârea  7/2017 

 



 

 

 

 

  5. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 359/2016 a Consiliului local al 

muncipiului Alba Iulia privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a 

contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul 

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

 Se dă cuvântul doamnei Bedelean Corina 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."  

  Bedelean Corina: „Se referă la contribuţia susţinătorilor legali. Am vrut să vă spun 

faptul că în această lună, când am aplicat noua legislaţie am întâmpinat greutăţi 

referitoare la contribuţia susţinătorilor legali. Adică, vă dau un exemplu. Fratele e nevoit 

să plătească mai mult decât jumătate din pensia lui. Are 2000 lei pensie, undeva la 1200 

ar trebui să îi plătească fratelui. Şi atunci, am venit pentru a putea plăti o cincime din 

pensia acestui vârstnic. Şi codul civil ne permite acest lucru. Şi atunci, am venit cu 

propunerea aceasta. O cincime pentru o persoană vârstnică întreţinută în cămin, o pătrime 

dacă sunt două. Nu e vorba de multe persoane. Aproximativ zece cazuri sunt.” 

  Mircea Hava: „Este pe lege?” 

  Bedelean Corina. „Da. După codul civil.” 

  Mircea Hava: „Aveţi şi codul civil şi legile care sunt! Treaba dumneavoastră! Cred 

că nu l-am semnat eu!”  

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

pentru?” 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea  8/2017 

 

     

 6.Încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Alba Iulia și SC 

MICROSOFT ROMÂNIA SRL, în vederea cooperării în cadrul proiectului pilot ”Alba 

Iulia Smart City 2018” 

 Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

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

buget, finanţe, servicii publice şi comerţ. 



 

 

 

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

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică 

locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Crina Dumitrescu: „Prin HCL nr. 195 din iulie anul trecut  s-a aprobat un 

protocol de colaborare între municipiul Alba-Iulia şi Ministerul Comunicaţiilor în 

vederea cooperării în cadrul proiectului pilot Alba-Iulia Smart City 2018. Ca urmare a 

acestui protocol, mai multe societăţi care lucreayă în domeniul IT şi-au manifestat 

interesul de a dezvolta programe digitale în cadrul acestui program. Evident că şi 

compania Microsoft România  a răspuns acestui apel de proiecte lansat de către 

Ministerul Comunicaţiilor şi societăţi informaţionale  şi ne propune în cadrul unui 

proiect o serie de soluţii tip smart implementate la nivelul comunităţii noastre, dintre 

care putem regăsi: programe de monitorizare trafic şi identificare plăcuţe de 

inmatriculare auto, management flotă ambulanţe, utilitare, de salubritate şi mijloace de 

transport în comun, management energetic municipal, acces la educaţie de oriunde şi 

oricând pentru toţi, o analiză în conformitate cu ISO 18091, analiză infrastructură IT.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Discuţii dacă sunt?” 

  Mircea Trifu: „Nu vă ascund faptul că de când s-a pus în discuţie proiectul 

acesta am avut discuţii atât telefonice cât şi pe mail, corespondenţă cu diferite 

companii din ţară similare cu Microsoft. Şi o să depun şi un referat atât presei cât şi 

dumneavoastră prin care să încerc să aduc mai multe argumente pe care le-am primit şi 

de la ei, le-am constatat şi eu. Aşa cum am spus şi ieri în comisia juridică şi în urmă cu 

câteva luni când s-a mai discutat odată chestiunea aceasta cu care se face mare 

tevatură, cu Smart City, argumente din care să reiese faptul că acest protocol nu se 

constituie parte într-un prim pas pentru o viitoare atribuire directă, care într-un mod 

foarte smart, ca să folosesc aşa, sau inteligent o să fie o încălcare a legii care prevede 

atribuirea de servicii. O să vedeţi mai jos în anexa respectivă că nici măcar unul dintre 

produse nu aparţin firmei Microsoft. Adică, o să pleca chiar direct cu întrebarea de ce 

nu le luăm direct  de la companiile respective pe care le găsiţi acolo. De fapt, vor să ne 

dea gratis un proiect pilot pe şase luni. O să vedeţi şi în anexă chestiunea aceasta. Şi 

bineţîneles, după aceea or să fie avantajaţi la procedura de achiziţie. Dacă au pilotul 

acolo şi se face interoperabilitatea cu alte soluţii, alte firme nu au practic nici o şansă 

să participe. Pe urmă, cum putem semna un protocol fără să urmăm o procedură de 

transparenţă cu o companie privată? De ce Microsoft şi nu o altă companie? Am citit 

despre Microsoft că în România obiectivul companiei este de a fi liderul tehnologiei. 

Păi, majoritatea companiilor din domeniu îşi doresc să fie lider în tehnologie!  

  Şi o să încep foarte concret şi vă sugerez şi dumneavoastră să urmăriţi câteva 

puncte concrete. La pagina 4 o să citiţi acolo că sunt o serie de soluţii, şapte la număr. 

Monitorizare trafic  şi identificare plăcuţe de înmatriculare auto. Este primul şi pe 

urmă şi serviciul. Cum poate să intre în posesia unui astfel de produs Primăria fără  să 



 

 

 

facă o procedură de achiziţie transparentă? Una dintre întrebări la care aş vrea să am 

un răspuns.  

  Pe lângă soluţiile software pe care le dă Microsoft în prezentarea dumneavoastră 

vedem aici la produsele respective că nu sunt ale companiei, după cum v-am spus, nu 

sunt ale companiei Microsoft. Deci, din nou revin cu întrebarea că de ce nu le-am 

achiziţionat direct de la companiile respective? Şi mai trebuie şi componente 

hardware. Că nu se vorbeşte despre aceasta. Servere, camere, GPS, etc. Pe urmă 

servicii de instalare, mentenanţă. Cine suportă costurile acestea de mentenanţă? Că nu 

e prevăzut nicăieri. Le dă Microsoft şi pe acestea? Pe urmă mai veniţi şi mai spuneţi că 

soluţiile propuse să fie finanţate de la Microsoft pe perioada 2017 – 2019. Am mai 

cerut şi dăţile trecute să ni se spună măcar estimativ la ce ne înhămăm. Pentru că, după 

2019 vor fi nişte cheltuieli. Nu mi se pare normal să intri aşa cu un proiect fără să le 

spui albaiulienilor, oamenilor, că şi aşa ne plângem că avem bugetul mic, ce costuri 

vor fi!  De aceea, aş avea rugămintea să ne spuneţi ce se întâmplă după 2019 şi să 

putem afla care sunt costurile de mentenanţă, întreţinere după 2019.” 

  Sandu Cornel Stelian: „După 2019 putem să nu le mai folosim dacă nu ne mai 

interesează.” 

  Mircea Trifu: „Nu e chiar aşa! Nu cred că acesta este scopul! Cine o să plătească 

costurile după 2019? Dacă o să le plătim noi, atunci poate sunt şi alte companii private 

care sunt de acord cu această reţetă. De ce să nu invităm şi alte companii  care pot să 

facă până în 2020 gratuit serviciile acestea? Acest protocol, aşa cum v-am spus, este o 

atribuire directă, de fapt către Microsoft. Dacă Microsoft are drept de proprietate pe 

aceste software, atunci nu se poate ca după 2019 să vină  altă companie să facă 

mentenanţa la ele. E logic. Şi încă odată, ca şi argument la ceea ce v-am spus. Chiar şi 

dacă nu o să facem achiziţie directă pentru serviciile de mentenanţă, tot numai 

Microsoft poate face mentenanţă, că numai el ştie ce e acolo! 

  La pagina 4 jos puteţi citi: proiectul este în acord cu. Se asumă la nivel naţional, 

european, local. Nicăieri nu scrie că trebuie făcută o procedură transparentă. 

  La pagina 8 la punctul 3 din anexa hotărârii se spune în felul următor:  soluţiile 

inteligente nu se vor limita la cele  emise la punctul 3. Aici vă sugerez să faceţi o 

corectură, că nu poate fi de la punctul 3 la punctul 3. Ar fi trebuit punctul 2. Deci,  nu 

se limitează la toate şapte. Deci, Microsoft poate să vină şi să le bage pe gât, să mă 

exprim aşa plastic,  în cei doi ani, după care nu vom mai fi nevoiţi dacă nu vrem să 

renunţăm. Dar bănuiesc că nu acesta este scopul, după cum am zis, domnule 

preşedinte,  ca să îi păcălim pe cei de la Microsoft. Să plătim mentenanţa începând cu 

2020.  

  Vă sugerez să urmăriţi art. 1 punctul f, art. 1 punctul g, art. 1 punctul h.  Veţi 

observa acolo mai multe lucruri care, cel puţin, mi se par foarte ciudate. O să vedeţi că 

Microsoft îşi asumă obligaţii de furnizare, realizare şi nu de mentenaţă şi întreţinere. 

Toată lumea care lucrează în domeniul acesta ştie că acolo sunt costurile şi pentru 

aceasta se face afacerea respectivă. Adică, practic Microsoft ne dă toate produsele. 

Repet. Cred că e vorba numai de partea de soft, că de partea de hardware nu se 

vorbeşte deloc. Dar dacă vrem mentenanţa, întreţinerea atunci trebuie să plătim. Care 

vor fi costurile? Repet întrebarea. Art. 1 punctul g: şi nu o să ne îngrădească liberul 



 

 

 

acces al altor companii interesate de proiect. Păi, tocmai asta fac! Dacă noi nu facem 

acest protocol printr-o procedură transparentă, urcare pe Seap, pe site-ul unde se fac 

licitaţiile, atunci de unde să ştie şi alte companii interesate? Poate ar fi multe companii 

interesate şi poate în condiţii avantajoase. Pot să vină companii care probabil or să 

spună:  domnule, facem până în 2020 gratuit  că afacerea este bună şi e pe zeci de ani!  

  La art. 1 punctul h interoperabilitatea cu alte soluţii.  Cine plăteşte şi cât costă 

deoarece interoperabilitatea nu ţine de furnizare. Realizează ce se angajează Microsoft 

gratuit. Vă rog frumos! Nu mai am mult! 

  La punctul 9 la art. 5.1 se angajează să devină partener. E cel ami important. Şi 

aici aş dori să îi cer un punct de vedere doamnei Andronescu. Şi o să vă spun de ce. 

Pentru că ne angajăm să devenim parteneri în cadrul proiectelor cu finanţări 

nerambursabile. Este cunoscut faptul că în majoritatea programelor cu finanţări 

nerambursabile la care probabil o să facem adresabilitate în viitor există proceduri bine 

definite de selecţie a partenerilor. Şi în caz de nerespectare, sancţiunile sunt foarte 

dure. Adică, practic de returnare a finanţărilor.  Acest lucru se poate întâmpla şi la 

finalizarea proiectului. Tocmai de aceea aş dori ca doamna Andronescu să ne spună 

câteva lucruri.  Pentru că, se ştie foarte clar că la ANOFM în momentul de faţă sunt 

multe proiecte în care beneficiarii sunt puşi să plătească banii înapoi, tocmai  din cauza 

acestor metode de achiziţie.  

  La art. 5.1, acesta este cel mai tare dintre toate. Adică, Primăria asigură paza şi 

ordinea numai dacă le cere Microsoft. Păi, Poliţia locală nu asigură oricum paza şi 

ordinea? De ce trebuie să stipulăm treaba aceasta în contract atâta timp  cât Poliţia 

locală are treaba aceasta de făcut? O să ceară şi alţi bani pentru lucrul acesta? Care or 

să fie costurile? 

  La pagina 11 art. 55(2) Microsoft punctul e. Aici am citit de vreo patru ori lucrul 

acesta şi nu am reuşit să găsesc. E penultimul punct. Adică, noi luăm acum câteva 

soluţii pilot. Dar după perioada pilot va trebui să le achiziţionăm, că mă gândesc că 

acesta este scopul. Nu?  Care este probabilitatea ca după perioada pilot noi să 

achiziţionăm altceva? Adică,  noi avem produsul un an sau doi. Ne place. Dar după 

aceea facem o licitaţie şi cumpărăm altceva? Păi, atunci de ce mai facem pilotul? Că 

dacă facem licitaţie publică e clar că poate câştiga altcineva şi nu Microsoft. Sau 

punem la licitaţie că trebuie să fie pilot şi după aceea o să câştige Microsoft, că numai 

el mai are şanse? Vedeţi de ce am spus că trebuie făcută acum procedura transparentă 

de achiziţie? Tocmai aceasta este ideea. Chiar dacă acum pare total gratis.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Domnul Trifu! Dumneavoastră oricum aţi făcut adresă 

scrisă! Nu ne mai citiţi!” 

  Mircea Trifu: „La punctul 12, anexa 1 observăm că produsele nu sunt Microsoft. 

Aşa cum am spus la început sunt Mira Telecom, IT Solutions. Atunci, pun întrebarea 

de final. De ce facem protocol cu Microsoft şi nu cu firmele respective?” 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: „Mă bucur teribil de mult şi am înţeles  în vara 

trecută când domnul Trifu era foarte supărat că nu îl punem în comisia unde se pricepe 

la drumuri. Acum văd că se pricepe la IT. Felicitări! Dar din tot ce a citit, nu a citit art. 

6 punctul b: neexclusivitate. Nimic din prezentul protocol nu creează o relaţie 

exclusivă între municipiul Alba-Iulia şi Microsoft.” 



 

 

 

  Crina dumitrescu: „O completare. Art. 52 alineatul e. Companie Microsoft 

România se angajează să transfere toate drepturile de proprietate, exploatare şi 

dezvoltare a echipamentelor, tehnologiilor care fac obiectul. Aceasta presupune că 

orice firmă pe care noi am angaja-o prin achiziţie publică sau chiar printr-un proces de 

selecţie transparentă a unor potenţiali parteneri pe proiecte europene pot să se 

interconecteze la aceste soluţii, că noi avem deja dreptul de proprietate.” 

 Nicolaie Moldovan: „Propunerea mea este, dacă acceptaţi domnule consilier, să 

vă răspund în scris la acestea.” 

  Andronescu Rodica: „Eu o să intervin foarte scurt pentru că m-a provocat 

colegul meu.. Vreau să îi spun că acele proiecte de la ANOFM de care vorbea nu 

poartă semnătura mea. Dacă se întâmplă acest lucru şi ştiu că se întâmplă pentru că, 

tocmai nu s-a respectat legea. Iar în cadrul semnării unor contracte cu fonduri de 

finanţare nerambursabile  sau în parteneriat, sunt proceduri pentru fiecare axă sau 

pentru fiecare apel, astfel încât cel care implementează proiectul trebuie să o facă 

conform legii. Deci, există o legislaţie foarte clară  pentru fiecare tip de proiect, ce fel 

de parteneriat poţi să închei şi în ce condiţii o poţi face.” 

  Nicolaie Moldovan: „Totul e făcut pe cheltuiala firmelor care semnează acest 

protocol şi nu implică costuri din partea noastră. Vreau să reţineţi acest aspect. Când se 

termină acest protocol nu există nici o obligaţie  nici de o parte nici de alta.” 

 Mircea Hava: „Totul este pro bono. De aceea nu am înţeles ce nu s-a înţeles!” 

  Sandu Cornel Stelian: „Vreau să vă spun numai că Microsoft este o filială a unei 

companii cu un profit d 5,2 miliarde de dolari pe anul trecut. Câte firme avem în ţară 

cu asemenea profit?  Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, proiectul cu propunerile a fost votat cu 12 voturi pentru, 7 

abţineri Clepan Dimitrie, Medrea Bogdan, Vasile Crişan, Bunea Ioan Iulian, Bumbu 

Nicolae, Popescu Marius Ciprian, Jidveian Ovidiu Viorel şi un vot împotrivă Mircea 

Trifu.” 

  

 S-a adoptat Hotărârea  9/2017 

 

  Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Mircea Trifu. 

 

  7. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Laboratoare 
cibernetice de sisteme de inginerie – Acronim CPSE Labs (Cyber Physical Systems 
Engineering Labs) – Acronim CPSE Labs, finanțat în cadrul programului ORIZONT 2020 

 Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care  prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

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



 

 

 

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

   Crina Dumitrescu: „În cazul programului Horizon 2020, Primăria a mai câştigat 

o finanţare alături de alţi parteneri. Ne învârtim cam în acelaşi domeniu informatic. Se 

propune prin acest proiect participarea şi aprobarea bugetelor necesare pentru 

desfăşurarea acestor activităţi din cadrul proiectului precum şi a unităţii de 

implementare pe perioada proiectului.” 

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

proiectul. Cine este pentru aprobarea acestui proiect?” 

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  10/2017 

 

  8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul a 6 proiecte finanțate prin 

Erasmus + programul 2014-2020 al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret 

și sport 

  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: „Se solicită aprobarea participării municipiului Alba-Iulia la o 

serie de proiecte câştigate în cadrul programului Erasmus. Le aveţi detaliate în material cu 

sumele necesare precum şi aprobarea echipei de management.” 

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

pentru?” 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea  11/2017 

 

    Revine în sala de şedinţă domnul consilier Mircea Trifu. 

 

   9. Încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Institutul 

Teologic Romano-Catolic Alba Iulia 

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

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



 

 

 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

   Crina Dumitrescu: „Protocol de colaborare între Institutul Teologic Romano 

Catolic  Alba-Iulia şi municipiul Alba-Iulia. Aveţi prezentate care sunt obiectivele caestui 

protocol precum şi cadrul şi manifestările  care fac parte din cadrul acestui protocol.” 

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

pentru?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru şi o abţinere Popescu 

Marius Ciprian.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea  12/2017 

 

   

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

Asociaţia „Grupul Skepsis” 

  Se dă cuvântul doamnei Crina Dumitrescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

   Crina Dumitrescu: „Se înscrie în acordul multianual pe care noi îl avem cu acest 

grup de teatru. Se propune  în cursul anului 2017 implementarea a trei proiecte. Dacă 

aveţi discuţii?” 

  Mircea Trifu: „Aş vrea  să propun un amendament foarte scurt. Ca să nu mai vorbesc 

foarte mult, pur şi simplu toţi de aici, în momentul în care spuneţi teatru spuneţi Skepsis. 

Pentru că fac parte din consiliul de administraţie al Liceului de Arte regina Maria, acolo 

oamenii încearcă să facă eforturi să obţină o clasă pentru teatru. Ar fi încă un pas făcut 

acesta ca şi  mulţi alţii făcuţi de trupa Skepsis, chiar şi de Primărie ca să ajungem acolo 

unde  ar fi normal, să avem un teatru la Alba-Iulia. Şi ca să nu enumăr toate meritele pe 

care echipa aceasta le are vreau să vă spun numai atât: că au fost câteva zile în care s-au 

cheltuit de către noi sume mult mai mari de bani. Oamenii aceştia au venit cu o 



 

 

 

propunere. Eu aş avea un amendament. La o sumă de 90 mii lei.” 

   Nicolaie Moldovan: „Solicitarea care face obiectul acestui proiect este o solicitare 

venită în mod expres de la cei de la Skepsis. Suma propusă este suma cerută de către ei.” 

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

pentru?” 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea  13/2017 

 

  11.Îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 259/2016 a Consiliului local al 
municipiului Alba Iulia  
  Se dă cuvântul domnului Pleşa Gabriel 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." 

   Pleşa Gabriel: „Aici este foarte simplu. Cu câteva luni în urmă am dat 

domnului doctor Filip Claudiu Ioan un apartament. Deci, nu va fi apartamentul 1 ci va 

fi apartamentul 2. E singura modificare.” 

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

pentru?” 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea  14/2017 

 

  12. Modificarea Hotărârii nr. 224/30.08.2016 a Consiliului local privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de Administrație 
ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Alba 
Iulia 

  Se dă cuvântul doamnei Andreea Giurgiu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

  Andrea Giurgiu: „Este vorba de înlocuirea doamnei Oneţiu Cornelia Maria, 

reprezentant al Consiliului local în consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic Dorin 

Pavel şi al Şcolii Postliceale Sanitare precum şi al domnului Lupea Gabriel, reprezentant 

al Consiliului local în consiliul de administraţie al Şcolii Vasile Goldiş. Sunt incompatibili 

în momentul de faţă.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Vă rog să faceţi propuneri.” 



 

 

 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: „Pentru Şcoala Vasile Goldiş o propun pe doamna Toma 

Adriana.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Alte propuneri?” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „O propun pe doamna Popa Ramona.” 

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

  „Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 14 voturi pentru şi 6 abţineri 

Vasile Crişan, Clepan Dimitrie Horaţiu, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian, Bumbu 

Nicolae,  Mircea Trifu.” 

 

 

 Sandu Cornel Stelian: „Propunerea a trecut dar vă supun la vot şi cea de a doua 

propunere. Cine este pentru?” 

  „Fiind supusă la vot, aceasta a fost votată cu 6 voturi pentru Vasile Crişan, Clepan 

Dimitrie Horaţiu, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian, Bumbu Nicolae, Mircea Trifu şi 14 

abţineri.” 

 Sandu Cornel Stelia: „Propunerea a fost respinsă. Mai avem Şcoala Sanitară. Vă 

rog să faceţi propuneri.” 

  Andronescu Rodica: „O propun pe doamna profesoară Iulia Onac care este şi 

coordonator la Centrul Maria Beatrice.” 

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

 Fiind supusă la vot, aceasta a fost votată cu 20 voturi.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Vă rog să faceţi propuneri pentru Colegiul Dorin Pavel.” 

  Andronescu Rodica: „O propun pe doamnaVeronica Turc, un cadru didactic de la 

şcoală.” 

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

 Fiind supusă la vot, aceasta a fost votată cu 20 voturi pentru.” 

 Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot proiectul împreună cu propunerile votate. Cine 

este pentru?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul împreună cu propunerile  a fost votat cu 20 voturi 

pentru.” 

 

   S-a adoptat Hotărârea  15/2017 

 

  

 13. Avizarea modificării anexei nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, aprobat prin 
Hotărârea nr. 260/2012 a Consiliului local. 
  Se dă cuvântul domnului Călin Sunzuiană care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei Consiliului Local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

servicii publice şi comerţ. 

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

în privinţa adoptării acestuia." 



 

 

 

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

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

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

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

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

avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

 Călin Sunzuiană: „Este vorba de introducerea a cinci autobuze adaptate 

persoanelor cu handicap. Această cerinţă vine ca urmare a sancţionării Primăriei de 

către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru neîndeplinirea 

obligaţiei adaptării tuturor mijloacelor de transport public de persoane la persoane cu 

handicap. Şi soluţia Asociaţiei Aida a fost pentru introducerea a cinci autobuze.” 

  Mircea Trifu: „La comisia juridică a primit aviz nefavorabil.” 

  Clepan Dimitrie: „Vreau să profit de faptul că domnul Stelian Nicola este 

prezent la această şedinţă şi este cel mai în măsură să ne lămurească, pentru că eu când 

citesc aici sumele acestea iarăşi mă ia cu ameţeală! Serios! 50 mii lei pe lună. Sumele 

sunt destul de mari pentru aceste cinci autobuze. Eu zic că o facem 10 sau 20 pentru 

persoanele cu handicap. Nu am nici o problemă. Dar vă rogsă ne spuneţi ce înseamnă 

aceste sume. Şi sper că nu înseamnă amortizări şi ce am citit aici pe tabelul acesta din 

spate. Nu la acestea se referă!” 

  Nicola Stelian: „Conform obligaţiei legale, în momentul în care emiţi o factură 

către autoritatea contractantă, toate cheltuielile ocazionate pentru prestarea serviciului 

sunt incluse conform prevederilor legale.” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Tocmai am votat în şedinţa de data trecută ca şi 

contribuţie pentru STP 3 milioane de euro.  Nu au intrat la aceste cinci autobuze şi 

amortizările?” 

  Nicola Stelian: „Nu. Bineînţeles că nu. De aceea este nevoie de aprobarea 

dumneavoastră.” 

  Paul Voicu: „Domnule preşedinte! Îmi cer scuze! Vă rog să vorbiţi tare 

amândoi! Eu nu înţeleg nimic de aici!  Eu nu aud dialogul! Spune cineva că am dat! 

Nu am dat nimic nimănui! Iar nu înţelegeţi nimic” Înnebunesc!  Nu am dat nimic! Am 

propus un buget! Ce am dat? Suntem nebuni? Nu se poate să spună asemenea prostii! 

Am dat 13 milioane? La cine am dat? Horaţiu, eşti vechi! Am pretenţii de la tine! Am 

estimat un buget! Revino-ţi! Am pretenţii de la tine că eşti băiat deştept!” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Dar nu am zis 13. Am zis 3. S-a votat o contribuţie de 

3 milioane de euro care vor intra pe parcursul anului acesta de la Aida la STP. Zic că 

este foarte corect ce am zis eu. Reformulez! Întrebarea mea pentru domnul director 

este: sumele despre care se vorbeşte în acest proiect nu au făcut obiectului proiectului 

pe care l-am votat data trecută?” 

  Nicola Stelian: „Nu.” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Ok.” Deci, aceste cinci autobuze nu au fost votate. 

Mai am o mică întrebare. În mod normal, după cum gândim majoritatea, la acest 

proiect ne aşteptam să fie doar rampele pentru acele persoane cu handicap, nicidecum 

asemenea cheltuieli. Adică, un autobuz simplu la care se pune rampa.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Adică, aceleaşi autobuze la care se pun rampele. 



 

 

 

Explicaţi!” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Asta vă întreb pe dumneavoastră! Că mă gândesc că 

nu costă o rampă 10 mii de lei pe lună! O să le modificaţi pe cele vechi?” 

  Pleşa Gabriel: „Vin din fabricaţie.” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Numai puţin. Noi suntem într-o eroare foarte mare. 

Să nu înţelegeţi că noi nu dorim acest lucru. Din contră. Nu se pune problema aşa. Pe 

mine m-a şocat doar suma. Amortizarea intră aici?” 

  Mircea Hava: „Îmi pare rău! Eu nu o să vorbesc despre transport! Pentru că a 

trebuit să îmi amintesc ani de zile şi toţi colegii mei nu şi-au mai amintit nimic! Citiţi! 

Aveţi un contract care e atata! Aveţi explicaţii! De aceea a fost rugat domnul director 

să vină. Sunt oameni de specialitate şi cu asta basta! Dacă vreţi explicaţii, vă dau între 

patru ochi! Deci, nu dau explicaţii! Ce ne-aţi întrebat? De amortismente? Noi am fost 

în judecată cu Curtea de Conturi care ne-a spus că la leasing nu este cheltuială 

financiară dobânda. Şi am pierdut bine mersi! Deci, am pierdut în toate instanţele! 

Numai la Cedo! Dar la Cedo  nu putem să mergem pe chestiile acestea! Nu am făcut 

eu legea! Noi nu facem decât să o respectăm! Deci, se scot cinci autobuze, se bagă 

cinci autobuze! Aşa am înţeles eu!” 

  Nicola Stelian: „Propunerea pe care o aveţi este de a suplimenta, de a creşte 

numărul maşinilor. Sau dacă doriţi înlocuire. Dar e păcat. Dacă dumneavoastră ziceţi 

să le înlocuim înseamnă că cinci dintre cele pe care le avem le vom trage pe dreapta. E 

păcat să le ţinem în curte. Dacă dumneavoastră decideţi, atunci le ţinem.” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Nu, nu, nu! Noi nu am spus aşa ceva!” 

  Sandu Cornel Stelian: „Înlocuirea că avem un contract.” 

  Nicola Stelian: „Dar e păcat, domnul Sandu!”Dacă dumneavoastră aprobaţi 

înlocuirea, atunci nu le mai folosim. Nici o problemă.  Aşa procedăm. Dacă aprobaţi 

suplimentarea ...” 

  Paul Voicu: „Ce înseamnă diferenţa dintre înlocuire şi suplimentare? Cu 

cheltuiala.” 

  Nicola Stelian: „Nu e cost suplimentar. Doar că cele care or să fie de înlocuit le-

am putea folosi şi pe viitor în cazul în care va fi necesar. Dar nu înseamnă cheltuială 

suplimentară sub nici o formă pentru Consiliul local.” 

  Paul Voicu: „Asta a lămurit tot.” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Adică, ce înseamnă sumele acestea?” 

  Nicola Stelian: „Aceste sume, dacă aprobaţi introducerea acestor maşini, sunt 

obligatorii. Apoi, mai sunt variante.” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Să nu înţelegeţi că noi dorim perturbarea activităţii. 

Mai am o mică întrebare şi am terminat. Vom primi răspuns la interpelarea pe care am 

făcut-o pentru dumneavoastră?” 

  Mircea Hava: „După ce se întoarce domnul Zahan primiţi toate cheltuielile pe 

fiecare trotinetă. O singură chestie. Vă rog să înţelegeţi ce scrie acolo!” 

  Clepan Dimitrie Horaţiu: „Asta vrem noi. Transparenţă!” 

  Mircea Trifu: „Vreau să fac o intervenţie. Nu neapărat la subiectul acesta. Dar 

vreau să fac o observaţie vis a vis de intervenţiile  acestea a domnului Paul Voicu cât şi 

de replicile domnului primar. Să ştim şi noi până unde merge limita aceasta cu 



 

 

 

expresiile  de genul băi băiete te credeam deştept sau vreau să ştiu dacă şi judecaţi ca 

să nu intrăm în nişte discuţii din acestea că atunci ...” 

  Mircea Hava: „Cu Horaţiu îmi permit că îl ştiu de când era mic.” 

  Paul Voicu: „Horaţiu, imi cer scuze personal  dar cred  că ne cunoaştem de ani 

de zile. Nu cred că aveţi nevoie de avocat!” 

  Mircea Trifu: „Aşa aţi făcut şi cu mine în şedinţa aceasta şi tot escaladaţi 

chestiunea! Şi nu aş vrea să intrăm, că putem să facem concurs! Că şi noi ne pricepem 

să vorbim urât! Aveţi o limită, vă rog frumos!” 

 Sandu Cornel Stelian: „Dacă aveţi un amendament la proiect? Dacă nu,  

supun la vot proiectul. Cine este pentru aprobare?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 12  voturi pentru şi 8 abţineri 

Mircea Trifu, Jidveian Ovidiu Viorel, Clepan Dimitrie Horaţiu, Medrea 

Bogdan, Vasile Crişan, Bunea Ioan Iulian, Bumbu Nicolae, Popescu Marius 

Ciprian.”  

 

 S-a adoptat Hotărârea  16/2017 

 

 

  14.Tariful minim pentru serviciile de pază prestate de către Serviciul Poliția locală 
Alba Iulia  
 Se dă cuvântul domnului Vodă Ioan 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." 

  Vodă Ioan: „Văzând prevederile hotărârii de guvern nr. 1/2017 prin care s-a 

stabilita salariul de bază minim brut începând cu data de 1 februarie 2017 la 1450 lei, am 

propus prezentul proiect.” 

 

  Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Popescu Emil Antonio. 

 

   Sandu Cornel Stelian: ” Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot 

proiectul. Cine este pentru aprobare?” 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea  17/2017 

 

 15. Costul mediu lunar de întreținere și a contribuțiilor 
părinților/reprezentanților legali pe copii care frecventează creșele din municipiul 
Alba Iulia în anul 2017. 
  Se dă cuvântul doamnei Monica Dicoi 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." 

  Monica Dicoi: „Este vorba despre proiectul privind aprobarea costului mediu lunar 

de întreţinere şi contribuţia părinţilor pentru copiii care frecventează creşele din 

municipiul Alba-Iulia. Deci, în 2017 propunem o mărire de un leu/zi/copil. Respectăm 

legea creşelor.” 

 

 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel. 

 

   Sandu Cornel Stelian: ” Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot 

proiectul. Cine este pentru aprobare?” 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea  18/2017 

 

 

 16.Strategia de tarifare pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate de 

operatorul regional SC APA CTTA SA Alba, pentru perioada 2017-2022. 

  Se  prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Domnul Dreghiciu: „Este vorba de aceeaşi strategie de tarifare care a fost discutată 

în şedinţa din luna noiembrie a anului trecut şi în care l-aţi mandatat special pe domnul 

Primar să o voteze  în adunarea generalăa a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară.” 

  Paul Voicu: „Există vreo modificare faţă de luna noiembrie?” 

  Domnul Dreghiciu: „Nu.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Şi atunci, de ce o mai votăm odată?” 

  Domnul Dreghiciu: „Trebuie aprobată în şedinţă de consiliu. Aşa e procedura. 

ANRSC ni le-a trimis înapoi toate hotărârile cu specificarea să fie aprobate. Dacă se 

doreşte vă dau şi detalii despre tarifare.” 

  Pocol Dorin: „Pe scurt. Aceleaşi condiţii ca şi în luna noiembrie doar că ANRSC 

cere să fie votate în consiliul local.” 

   Sandu Cornel Stelian: ” Discuţii dacă mai sunt? Nu sunt, aşadar supun la vot 

proiectul. Cine este pentru aprobare?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 11  voturi pentru şi 7 abţineri Vasile 

Crişan, Medrea Bogdan, Clepan Dimitrie, Bunea Ioan Iulian, Bumbu Nicolae, Popescu 

Marius Ciprian, Mircea Trifu.”  

 

 S-a adoptat Hotărârea  19/2017 

 

 

 17. Aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru anul 2017 

  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre 



 

 

 

precum şi raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, 

sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Delia Cristescu: „Beneficiarii de venit minim garantat  pentru suma de bani pe 

care o primesc trebuie să efectueze un număr de ore de muncă în folosul comunităţii în 

locaţiile şi acţiunile aprobate de Consiliul local.” 

  Sandu Cornel Stelian: ” Sunt şi locaţiile stabilite acolo. Discuţii dacă mai sunt? 

Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este pentru aprobare?” 

  „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17  voturi pentru şi o abţinere  Vasile 

Crişan.”  

 

 S-a adoptat Hotărârea  20/2017 

 

 Revine în sala de şedinţă domnul consilier Popescu Emil Antonio. 
 

 18. Stabilirea numărului de posturi pentru asistenții personali pentru anul 2017 

  Se dă cuvântul doamnei Delia Cristescu care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei Consiliului Local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, 

sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."  

  Delia Cristescu: „Trecem la 250 de posturi pentru că în momentul în care o 

persoană cu handicap grav se adresează Primăriei pentru angajarea unui asistent 

personal, noi nu avem cum să îl refuzăm. Aşa este făcută legislaţia. În baza ordonanţei 

nr. 250  în care a crescut salariile, au crescut şi salariile asistenţilor personali.”.” 

  Sandu Cornel Stelian: ” Sunt şi locaţiile stabilite acolo. Discuţii dacă mai sunt? 

Nu sunt, aşadar supun la vot proiectul. Cine este pentru aprobare?” 

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

 

 S-a adoptat Hotărârea  21/2017 

 

 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Paul Voicu. 
 

 

  19. Aprobarea unor documentații de urbanism:  

 Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE 

INDIVIDUALE SI CREARE STRADA ACCES, ALBA IULIA, STR. MARCUS 

AURELIUS, solicitant TULBURE MARIANA”, conform planului de situatie anexat.  

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă  PUZ-ul  precum şi raportul 



 

 

 

de specialitate. 

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

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

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură. 

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

         Călin Hedviga: ”Avizează PUZ construire locuinţe individuale şi realizare acces. 

Este vorba despre un teren între Marcus Aurelius şi Septimius Severus. Aici este 

Primărie. Acum urcăm spre Cetate. Este un teren în suprafaţă de aproximativ 3900 mp, 

un teren viran la momentul acesta. Propunerea are în vedere o lotizare pentru acces din 

Marcus Aurelius la două locuinţe şi alta din Septimius Severus pentru alte patru loturi. 

Se menţine caracterul zonei şi regulamentu de urbanism instituit prin PUG. Condiţia 

propusă de comisie de reglementare a acestei artere pentru ca accesul să fie făcut  la 

acest lot de aici a fost îndeplinită.”   
   

 

 Sandu Cornel Stelian: „Supun la vot articolul 1. Cine este pentru avizare?” 

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

 

 

 Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA 

INDIVIDUALA (PARCELA IN RANDUL II), ALBA IULIA, STR. CALEA 

MOTILOR, NR.260A, solicitant POP IOAN SI POP NARCISA”, conform planului 

de situatie anexat.  

 Se dă cuvântul d-nei Călin Hedviga  care prezintă PUD-ul  precum şi raportul de 

specialitate. 

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

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

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură. 

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

obiecțiuni în privința adoptării acestuia.” 

  Călin Hedviga: „PUD pentru construirea unei locuinţe în rândul doi. Este vorba 

de Calea Moţilor spre Zlatna. Este vorba de un teren care nu permite deocamdată 

reglementare pe o stradă paralelă cu Calea Moţilor. Şi atunci, prin această 

reglementare, până se materializează juridic această stradă accesul se va face la 

locuinţa familială din Calea Moţilor. Vă prezint o volumetrie care ne arată că aceasta 

este gândită astfel încât ca atunci când se creează strada să nu existe aici faţadă 

posterioară.” 

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

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

 

 Părăseşte sala de şedinţă domnul consilier Raul Sebastian Tudoraşcu. 

 



 

 

 

 Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE 

SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT, APARTAMENTE DE TIP HOTELIER SI 

IMPREJMUIRE modificare HCL nr. 86/22.03.2016, ART. 4, ALBA IULIA Str. 

TINERETII, NR. 18, solicitant SC OMAN ALLURE SRL”, conform planului de 

situatie anexat, cu conditia ca la solicitarea autorizatiei de construire sa se prezinte 

parcelele aferente realizării si dezvoltării strazilor reglementate, la care s-a modificat 

categoria de folosintă in drum.  

 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 cu condiţii acest proiect de hotărâre.” 

  Călin Hedviga: ”Tot PUD. O solicitare care priveşte realizarea unor locuinţe 

semicolective şi apartamente de tip hotelier într-o zonă. Aici este bulevardul 

Transilvaniei spre latura de vest cu catedrala nouă. Suprafaţa este considerabilă. Are în 

vedere o suprafaţă de 1400 mp şi construcţia prevede trei locuinţe semicolective şi 

clădirea de tip hotelier care are în vedere numai nouă apartamente. Parcajele care 

deservesc ambele zone  le vedeţi rezolvate şi volumetria propusă este în spiritul zonei 

reglementate urbanistic. V-aş ruga să aveţi în vedere că există o condiţie care prevede 

că în momentul în care  vine la obţinerea autorizaţiei să fie prezentată parcela pentru 

dezvoltarea străzii reglementate şi transformarea categoriei de folosinţă din arător în 

drum.” 

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

supun la vot. Cine este pentru aprobarea acestui articol cu condiţia impusă? 

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

Crişan.” 

 

 Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN 

APARTAMENT IN SPATIU COMERCIAL SI EXTINDERE, ALBA IULIA, STR. 

ARNSBERG 38, BL.39, AP.4, solicitant DAN VALERIA”, 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.” 

 

 Revine în sală domnul consilier Paul Voicu. 
 



 

 

 

  Călin Hedviga: ”Bulevardul Revoluţiei vis a vis de spital. În 2013 a fost aprobat 

un plan urbanistic prin care se permitea schimbul de destinaţie a unui apartament la 

parterul blocului şi extindere. Beneficiarul a solicitat prelungirea termenului de 

valabilitate care se termina acum o săptămână, motiv pentru care vă propun spre 

aprobare.” 

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

supun la vot. Cine este pentru aprobare?” 

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

 

 Revine în sala de şedinţă domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel. 
 

 Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REACTUALIZARE PUZ DEALUL 

FURCILOR, ALBA IULIA, STRAZILE IZVORULUI, PETUNIEI SI CRAITEI, 

solicitant SC CATA & MARY, CLONTA MARIANA, PASTIU NISTOR, 

COJOCARU DORIN, SCHIAU SORIN, BERGHEAN CLEMENT, DATCU 

ILIE”, conform planului de situatie anexat, cu conditia prezentarii, la autorizare, a 

parcelelor aferente realizării si dezvoltării tramei stradale propuse, la care s-a 

modificat categoria de folosintă in drum; de asemenea emiterea autorizatiilor de 

construire pentru parcelele cu acces din str. Petuniei si str. Craitei se va face cu 

reglementarea juridica a accesului la parcela pe toata lungimea si tot profilul 

transversal al strazilor.  

  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 condiţii acest proiect de hotărâre.” 

  Călin Hedviga: ”Vă propunem spre aprobare un PUZ. Este vorba de 

reglementarea unei zone pe Dealul Furcilor. Constă în eliminarea acestei străzi şi 

repoziţionarea celor două străzi paralele cu strada Izvorului. Aplicarea străzii Izvorului 

în condiţiile în care o parte din proprietăţi trebuie să participe  la dezvoltarea tramei 

stradale. Propunerea urbanistică este aceasta prin care se reglementează străzi de opt 

metrii pe străzile paralele cu Izvorului şi retragerea faţă de alineament. Regulamentul şi 

condiţiile de construire nu se modifică în zonă. Aici am fost nevoită să pun o groază de 

condiţii care nu au fost îndeplinite şi aş putea să spun parţial îndeplinite.  De ce? Pentru 

că beneficiarii pentru toate bucăţile acestea aferente realizării străzilor  ne-au prezentat 

parcelele aferente dar nu şi CF-urile, care de abia acum sunt în redactare şi nu este 

schimbată categoria de folosinţă din arător în drum. În ceea ce priveşte  consultarea 

populaţiei, doi vecini direcţi nu au răspuns la notificare  iar proprietatea aceasta care 

reglementează accesul din strada Sălişte de asemenea.” 

  Pocol Dorin: „A doua casă de acolo pe unde are acces? Dacă s-a stricat strada 

aceea de acolo în urma unei sentinţe, cum ajunge acolo?” 

 



 

 

 

  Revine în sala de şedinţă domnul consilier Raul Sebastian Tudoraşcu. 

 

  Călin Hedviga: „Face o parcelă în formă de L. Aceasta ar fi soluţia pe care nu o 

dăm acum, că o dă regulamentul. Dar problema mea şi vă supun atenţiei acest lucru, 

condiţia de schimbare a categoriei de folosinţă  nu a fost îndeplinită şi consultarea 

populaţiei este relativ completă.” 

  Pleşa Gabriel: „Dar nu au răspuns. Nu îi interesează.” 

  Mircea Hava: „Consultarea populaţiei e consultarea populaţiei! Dar Consiliul 

hotărăşte! Eu nu vreau să influenţez pe nimeni! Dumneavoastră hotărâţi prezentându-

vi-se toate lucrurile!” 

  Doamna din public: „Vecinii care nu au fost găsiţi sunt plecaţi fie în Spania fie 

în Germania. Ori pe terenul lor nu s-a modificat nimic. Deci, nu îi influenţează pe ei cu 

absolut nimic. Acolo se fac locuinţe. Locuinţe erau şi înainte. Faptul că se modifică 

puţin traseul străzilor de pe terenurile vecine.” 

  Călin Hedviga: „Eu vrea să vă spun că modificarea traseului este de fapt o 

corectare pe suport electronic a diferitelor etape de modificare a legislaţiei. Şi, lăsaţi-

mă să vă spun, domnule preşedinte, că în condiţiile în care Consiliul local acceptă 

supunerea la vot fără modificarea categoriei de folosinţă a acestei parcele care există, 

simt nevoia să vă cer permisiunea să introducem totuşi o condiţie:  emiterea 

autorizaţiei de construire pentru toate parcelele care au acces din cele două străzi pe 

care le vedeţi. Acolo se face prin reglementarea juridică a accesului pe toată lungimea 

şi pe tor profilul transversal.  Vă rog să fiţi de acord cu această condiţie pentru că, altfel 

iarăşi ne trezim cu străzi înguste.. Să se obţină servitute.” 

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

supun la vot. Cine este pentru aprobare?” 

 ”Fiind supus la vot, articolul  a fost votat cu 19  voturi pentru şi o abţinere Vasile 

Crişan.” 

 

 Art.6 Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.2, art.3 si 

art.4 perioada de valabilitate de 3 ani. 

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

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

 

 

 Art.7 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. 

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

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

 

  

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

articolele. Cine este pentru?” 



 

 

 

 ”Fiind supus la vot, proiectul împreună cu articolele a fost votat cu 20  voturi 

pentru.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea nr. 22/2017 

 

 

 20.Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, 

str.Liceului, nr.8 

  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: „Este vorba de un teren în suprafaţă de 60 mp situat pe strada 

Liceului, nr. 8, teren care parţial este ocupat de locuinţa doamnei Marcu, motiv pentru 

care vă propunem să vindem la solicitarea acesteia.” 

  Pocol Dorin: „Bucata respectivă de teren este în interiorul proprietăţii 

cetăţeanului?” 

  Aurica Groza: „Da.” 

  Pocol Dorin: „Sub casă?” 

  Mihai Pripon: „O parte este casă şi restul este cale de acces.” 

  Pocol Dorin: „Întrebarea mea este în felul următor. Am citit  şi raportul de evaluare 

a doamnei respective şi ne dădea prin comparaţie terenuri  pe Dealul Furcilor dar mai în 

spate. Deci, două-trei câmpuri am văzut acolo. Ori pe strada aceea nu prea poţi să faci 

comparaţie cu ce a făcut dumneaei.  De ce nu a făcut cu Lidl? Că acolo lângă Lidl s-a 

vândut  250 mp cu 100 de euro.” 

  Mihai Pripon: „Domnule consilier! Eu sunt jurist de meserie. Nu înţeleg astea! Îmi 

pare rău!” 

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

vot. Cine este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13  voturi pentru  şi 7 abţineri 

Moldovan Angela, Vasile Crişan, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian, Pocol Dorin, 

Mircea Trifu, Popescu Emil Antonio.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 23/2017 

 

 21. Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, 

str.Liceului, nr.5. 

  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: „Aceeaşi situaţie. Situaţia este identică cu cea anterioară. Sunt trei 

vecini de pe strada Liceului care au în proprietate mai mult decât au pe acte şi vor să 

cumpere diferenţa de la Primărie.” 

  Pocol Dorin: „Mi se pare corect.” 

   Mihai Pripon: „facem şi noi un ban cinstit, domnule consilier!” 

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

vot. Cine este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 17  voturi pentru  şi 7 abţineri 

Vasile Crişan,  Pocol Dorin, Mircea Trifu.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 24/2017 

 

 22. Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, 

str.Liceului, nr.5A 

         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: „Situaţie identică cu celelalte două.” 

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

vot. Cine este pentru?” 

   ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15  voturi pentru  şi 5 abţineri 

Vasile Crişan,  Pocol Dorin, Mircea Trifu, Clepan Dimitrie Horaţiu, Bumbu Nicolae.” 

 

S-a adoptat Hotărârea nr. 25/2017 

 

  23. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

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

str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, ap.5 

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

raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 

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

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 26/2017 



 

 

 

 

 

  24. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

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

str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, ap.13 

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

raportul de specialitate. 

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

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 

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

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 27/2017  
 

     25. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

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

str.Arieșului, nr.37, bl.235, ap.11                            

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

raportul de specialitate. 

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

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 

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

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 28/2017  
 

  26. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

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

str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.14 

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

raportul de specialitate. 

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

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

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 



 

 

 

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

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 29/2017 

 

   27. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe 

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

str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.6 

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

raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

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

vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 

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

  

  S-a adoptat Hotărârea nr. 30/2017 

 

 Bumbu Nicolae: „La vânzările ANL nu ne-aţi putea pune la dispoziţie şi numele 

persoanelor?” 

  Sandu Cornel Stelian: „Sunt cei care locuiesc acolo.” 

  Bumbu Nisolae: „dar nu îi cunoaştem.” 

  Sandu Cornel Stelian: „Vreţi să vi-i şi prezinte? Sau să îi aducă aici? Pe lege, 

oamenii au dreptul să cumpere la preţul stabilit de lege.” 

  Raul Sebastian Tudoraşcu: „La art. 1 scrie: „aprobă încheierea în favoarea lui. 

Scrie la fiecare proiect.” 

  Pocol Dorin: „V-a spus domnul Primar şi în mandatul trecut: citiţi!” 

 

  28. Rezilierea contractului de comodat nr.15.351/2008 încheiat între Consiliul 

Local al municipiului Alba Iulia și Consiliul Județean Alba 

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

raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Mihai Pripon: „În anul 2008 s-a transmis în folosinţă gratuită către Consiliul 

Judeţean centrala termică nr. 6 în scopul amenajării de către Consiliul Judeţean a unui 

centru pentru Serviciul Salvamont Alba, lucru care nu s-a mai realizat. Am purtat în 

decursul anilor multă corespondenţă cu ei, aşa că noi considerăm că ei nu mai au 

dorinţa de a realiza aceasta.” 

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

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 



 

 

 

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

   S-a adoptat Hotărârea nr. 31/2017 

 

  29. Modificarea și completarea Hotărârii nr.112/2015 a Consiliului local cu 

privire la stabilirea taxei pentru vizitarea monumentelor istorice 

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

raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Mihai Pripon: „Este vorba de completarea unei hotărâri prin care s-a stabilit o 

taxă de vizitare a monumentelor istorice. Având în vedere faptul că în Cetate există 

solicitări, în special pentru construcţia care adăposteşte Principia, de la diverse 

persoane care vor să realizeze filmări  sau fotografii în scopuri comerciale sau artistice, 

pentru a beneficia şi noi  de pe urma investiţiei făcute, vă propunem să aprobaţi 

suplimentar, pe lângă taxa de vizitare şi nişte taxe pe care să le plătească cei care vor 

utiliza în aceste scopuri spaţiile respective.” 

  Popescu Emil antonio: „Aş vrea să discutăm, dar nu la acest proiect, 

posibilitatea unui tichet de familie. Vreau să fac un apel la ideea de principiu.” 

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

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 

  ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 19 voturi pentru şi o abţinere 

Mircea Trifu. ” 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 32/2017 
  
 

 30. Alipirea unor imobile, proprietatea municipiului Alba Iulia situate pe strada 

Libertății, nr. 21 

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

raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Aurica Groza: „Aici avem o alipire a două imobile. Este vorba de căminul de 

persoane vârstnice. E vorba de două CF-uri. Pentru derularea unui proiect vă 

propunem alipirea lor. Sunt căminul şi cantina separat.” 

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

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 

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

 



 

 

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 33/2017 

 

 31. Parcelarea imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Livezii, nr. 47. 

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

raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Aurica Groza: „Este vorba de parcelare pe Livezii, nr. 47. Este vorba de creşa 

din Ampoi care, pentru a putea fi înscrisă în CF este nevoie de parcelare, având în 

vedere că s-a extins.” 

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

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 34/2017 

 

 32. Atribuirea în proprietate solicitanților proprietari ai apartamentelor, terenul 

aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții. 

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

raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Aurica Groza: „Aici avem o propunere de atribuire în proprietate. Şi aici v-aş 

ruga. Mai am o solicitare a unei doamne de completare pe anexă cu încă o atribuire la 

o cotă de teren aferent apartamentelor.” 

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

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 35/2017 

 

 33. Însușirea raportului de expertiză tehnică – completare, din Dosar nr. 

3403/176/2014 la Judecătoria Alba Iulia . 

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

raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 



 

 

 

  Aurica Groza: „Avem o însuşire, completare la un raport de expertiză tehnică.” 

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

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 36/2017 

 

 

 34. Parcelarea imobilului situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr. 36 

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

raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Aurica Groza: „Avem o parcelă pe bulevardul Transilvaniei. Este vorba de 

catedrala ortodoxă de sus.” 

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

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 37/2017 

 

 35. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile, proprietatea municipiului 

Alba Iulia situate pe str. Călărași, nr. 2. 

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

raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Aurica Groza: „Alipire la Şcoala nr. 1 având în vedere că s-a modificat PUD-

ul.” 

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

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 38/2017 

 

 

   39. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute Municipiului Alba 

Iulia a unui imobil ( drum), situat în Alba Iulia, str. Otilia Cazimir. 



 

 

 

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

raportul de specialitate. 

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

partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură. 

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

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

  Aurica Groza: „Aici este o acceptare de donaţie.” 

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

supun la vot cine este pentru aprobarea acestui proiect ?” 

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

 

   S-a adoptat Hotărârea nr. 39/2017 

 

 Aurica Groza: „Mai am o rugăminte. Am o adresă şi vreau să vă cer permisiunea 

pentru şedinţa viitoare să facem un proiect pentru Tribunal. Este vorba de prelungirea 

termenului de construire pe încă cinci ani.” 

 

  Sandu Cornel Stelian:  ”Alte discuții dacă mai aveți? Nu sunt, aşadar declar 

şedinţa de azi închisă.” 

 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2017 

 

 

   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       SECRETAR 
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