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 Încheiat azi 6 octombrie 2017, în cadrul  şedinţei  extraordinare  a 

Consiliului Local al municipiului  Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 3297/2017  a Primarului 

municipiului  Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local sunt publice. 

Marcel Jeler: ”La ședință sunt prezenți un număr de 17 consilieri.    

Lipsesc domnii consilieri Clepan Dimitrie, Medrea Bogdan, Popescu Antoniu 

Emil, Lupea Gabriel. Aşadar, şedinţa noastră este legal constituită.”  

Domnilor consilieri, doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei 

noastre  participă: dl Primar Mircea Hava, d-na silvia Moldovan – director 

tehnic, dl. Mihai Coșer – consilier Cabinet Primar, dl. Pavel Nicolae – șef 

Serviciu public comunitar pentru cadastru și agricultură, d-na Mihaela Petcu - 

consilier Serviciu administraţie publică locală, juridic contencios.  

Dau cuvântul domnului președinte ales Pocol Dorin.” 

 Pocol Dorin: "Supun  aprobării modalitatea de vot pe care o vom avea 

pentru această şedinţă. Propunerea mea este de vot deschis prin ridicare de 

mână. Cine este pentru?" 

 "Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu  17  voturi pentru." 

 Pocol Dorin: "Pe ordinea de zi avem  1 proiecte de hotărâre. Suplimentar 

au fost introduse 6 proiecte: 

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.154/2014 a 

Consiliului local, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si 

aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru 

obiectivul: ”REABILITARE STRAZI MUNICIPIUL ALBA IULIA – STRADA 

BRANDUSEI”. 

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii nr.195/2015 a 

Consiliului local, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si 

aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru 

obiectivul: ”MODERNIZARE DRUMURI ZONA DEALUL FURCILOR DIN  

MUNICIPIUL ALBA IULIA , STRADA IZVORULUI, NICOLAE  LABIS SI 

BARBU CATARGIU”. 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru 

organizarea Conferinței Naționale de Îngrijiri Paliative la Alba Iulia. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 

304/2016 a Consiliului local pentru acceptarea donaţiei făcute municipiului 

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



 

 

 

Cornel Medrea , FN.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 

Hotărârii nr. 319/2017 a Consiliului local cu privire la transmiterea în folosinţa 

gratuită pe durata execuției investiției, a unui imobil (teren) situat în  Alba Iulia 

str. Lalelelor, 97A, în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

  7. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a 

municipului Alba Iulia- domeniul public asupra unor parcele de teren – drumuri 

( Strada Izvor si Strada Nicolae Labis).” 

 ”Fiind supusă la vot, ordinea de zi a fost votată cu 15 voturi pentru, un 

vot împotrivă Mircea Trifu și o abținere Bumbu Nicolae.”  

  Pocol Dorin: ”Și acum vă prezint următorul 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

 

  1. Îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 295/2017 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia   

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.154/2014 a 

Consiliului local, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si 

aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru 

obiectivul: ”REABILITARE STRAZI MUNICIPIUL ALBA IULIA – STRADA 

BRANDUSEI”. 

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii nr.195/2015 a 

Consiliului local, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si 

aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru 

obiectivul: ”MODERNIZARE DRUMURI ZONA DEALUL FURCILOR DIN  

MUNICIPIUL ALBA IULIA , STRADA IZVORULUI, NICOLAE  LABIS SI 

BARBU CATARGIU”. 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru 

organizarea Conferinței Naționale de Îngrijiri Paliative la Alba Iulia. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 

304/2016 a Consiliului local pentru acceptarea donaţiei făcute municipiului 

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

Cornel Medrea , FN.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 

Hotărârii nr. 319/2017 a Consiliului local cu privire la transmiterea în folosinţa 

gratuită pe durata execuției investiției, a unui imobil (teren) situat în  Alba Iulia 

str. Lalelelor, 97A, în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

  7. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a 

municipului Alba Iulia- domeniul public asupra unor parcele de teren – drumuri 

( Strada Izvor si Strada Nicolae Labis). 
 



 

 

 

   

  Pocol Dorin: ”Vă propun să trecem la proiectul nr. 1 al ordinii de zi.” 
    

 1. Îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 295/2017 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia   

  Se   prezintă proiectul de hotărâre precum și raportul de specialitate. 

 Mircea Hava: ”Este chiar o eroare materială. Pentru  că, ce să zic? A greşit. 

A greşit cu salariile oamenilor din Primărie. Să vă spun de unde a veniz greşeala. 

Era vorba de acel 10%, nu mai ştiu ce chestiune care, în momentul  în care s-a rulat 

pe calculator, bineînţeles că nu a verificat nimeni bucată cu bucată, ăia banii s-au 

dus deoparte. La unii 300, 400, 500. Dar salariile aprobate la începutul începutului 

prima dată erau sumele acestea. Şi mai este o poziţie de şef de serviciu, şef de 

birou. Astea sunt poziţiile care au fost mai noi. În proiect era trecut o sumă. Salariul 

care s-a dat aşa cum spune legea, pentru că primar a fost altul, pentru că încadrarea 

s-a făcut tot după un proiect. Şi ele trebuie reglate. Pentru că, nu poate să apară 

cineva cu 6800 aici salariul lui pe dispoziţie  şi el în proiect are 6000 sau cât a fost 

acolo. Deci, s-a greşit. Ce să fac? Eu nu o să las oamenii fără bani, ami ales că ei au 

avut acest esume în primul proiect.” 

  Marcel Jeler: „Am semnat dispoziţiile. Aşa este cum spune domnul Primar. 

Nu este nici o îndoială.” 

  Pocol Dorin: ”: ”Discuții dacă  mai sunt?  Nu sunt, așadar supun la vot cine 

este pentru aprobarea acestui proiect. Cine este pentru?"   

       „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14  voturi pentru și 3 abțineri 

Vasile Crișan, Mircea Trifu, Bumbu Nicolae.” 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 326/2017 

 

   2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.154/2014 a 

Consiliului local, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si 

aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru 

obiectivul: ”REABILITARE STRAZI MUNICIPIUL ALBA IULIA – STRADA 

BRANDUSEI”. 

Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care  prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

Silvia Moldovan: „Avem două astfel de proiecte. Unul care priveşte strada 

Brânduşei şi unul care priveşte zona Izvorului, Nicolae Labiş, Barbu Catargiu. 

Primul proiect nu este în aplicaţie, în implementare la această dată. E a doua 

încercare de a se cuprinde pe PNDL. De data asta, cel puţin pe hârtie este 

nominalizat. Suntem hotărâţi prin această hotărâre  pe care urmează să o daţi şi 

prin actele pe care le-am mai făcut în conformitate cu noile cerinţe ale PNDL să 

mergem la avizare pentru ca să se semneze contractul de finanţare. Deci, lucrarea 

este nominalizată în PNDL, urmează doar să se supună avizării şi să se semneze 

contractul de finanţare. Indicatorii sunt ceva mai mici aşa cum am precizat şi în 



 

 

 

referat şi se poate observa din anexa 1. Sunt mai mici faţă de cei iniţiali, având în 

vedere reducerea cotei de TVA şi reanalizării de către proiectant a unor elemente de 

capacitate portantă a drumului, având în vedere că pe acest drum se suprapune  şi 

lucrarea de extindere a reţelei de canalizare a cartierului Pâclişa, pe care o execută 

operatorul de apă.” 

 Pocol Dorin: „Discuţii dacă mai sunt? Dacă nu sunt. Atunci supun la vot. 

Cine este pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru și 2 abțineri 

Mircea Trifu, Vasile Crișan .” 

 

 S-a adoptat Hotărârea  327/2017 

 

   

   3. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii nr.195/2015 a 

Consiliului local, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si 

aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru 

obiectivul: ”MODERNIZARE DRUMURI ZONA DEALUL FURCILOR DIN  

MUNICIPIUL ALBA IULIA , STRADA IZVORULUI, NICOLAE  LABIS SI 

BARBU CATARGIU”, cu 14 voturi pentru. 

Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

Silvia Moldovan: „Este un obiectiv nominalizat în cadrul PNDL-ului ca şi 

acţiune în continuare, având în vedere că avem contracte de lucrări încheiate. Este 

vorba de modificarea anexei 1 la hotărârea care priveşte actualizarea valorii şi a 

indicatorilor. Aici nu este nevoie să modificăm indicatorii fizici doar cei valorici, 

având în vedere  că am încheiat un contract la data aprobării. Valoarea este redusă 

cu destul de mult datorită procedurii de contractare a contractului de lucrări şi ca 

urmare a reduceru TVA-ului. Valoarea a devenit 2269 mii  după contractare şi 

reducerea TVA-ului. Este o formalitate pe care suntem obligaţi să o urmărim, deşi 

după lege ar trebui să se facă cu aprobarea ordonatorului de credite. Dar aşa spune 

programul. Ne conformăm.” 

 Mircea Trifu: „O observaţie şi o întrebare. Observaţia este valabilă pentru 

toate proiectele. Sunt şase proiecte într-o adevărată avalanşă. Votul nostru e pur şi 

simplu aşa formal deoarece este imposibil pentru un om să analizeze şase proiecte. 

Mi se pare incredibil modul ăsta, superficialitatea!  

A doua problemă este o întrebare simplă. La o şedinţă trecută, tot la masa 

asta am ridicat problema Legii nr. 33/1994. În procesul verbal este menţionat că s-a 

spus aici la masă că legea nu mai este valabilă. Trebuie să vă precizez că legea 

exproprierii asta e. Şi e doar completată de Legea nr. 255/2010. Şi în nici un caz nu 

mai este valabilă. Tocmai asta. Întrebarea mea face referire la procedura de formare  

a unei comisii în ceea ce priveşte exproprierea care este prevăzută şi de Legea nr. 

33 şi explicită în Legea nr. 255. Dacă procedura este îndeplinită şi dacă înainte de a 

se trece la expropriere s-a alcătuit acea comisie şi ce membrii au făcut parte din 



 

 

 

ea?” 

 Silvia Moldovan: „Nu m-am ocupat personal de această procedură că nu 

este sarcina mea. Dar această comisie nu trebuie să existe pentru cauza de utilitate 

publică. Se formează o comisie după emiterea, evaluarea sau identificarea 

elementelor de proprietate ale oamenilor. Acea comisie urmează.” 

 Pocol Dorin: „Şi este vorba de nişte modificări la nişte hotărâri. Aşa că nu 

este foarte diferit. Discuții dacă mai sunt? Nu sunt. Supun la vot aprobarea acestui 

proiect. Cine este pentru?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 14  voturi pentru și 3 abțineri 

Vasile Crișan, Mircea Trifu, Bumbu Nicolae.” 

 

  S-a adoptat Hotărârea  328/2017 

 

  4. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru 

organizarea Conferinței Naționale de Îngrijiri Paliative la Alba Iulia. 

Se dă cuvântul domnului Mihai Coşer care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 

 Mihai Coşer: „Eu sunt aici dacă aveţi nevoie de lămuriri suplimentare. Şi 

cred că aveţi pentru că timpul a fost foarte scurt de când aţi primit raportul de 

specialitate. E conferinţa aceasta la Alba-Iulia între 26 şi 28 octombrie. Sunt 

prezenţi 250 de specialişti din ţară şi străinătate.  Avem o secţie de paleaţie în 

Alba-Iulia. Sunt foarte multe alte etape ale conferinţei pe care şi le achită din 

fonduri proprii. Propunerea noastră este să îi susţinem cu 15 mii lei  pe 270 de 

persoane pentru o cină de bun venit în Alba-Iulia. Dacă împărţim aceşti bani la 

numărul de persoane cred că e o sumă mai mult decât modestă. Rămâne la 

aprecierea dumneavoastră.” 

  Popescu Marius Ciprian: „Văd la articolul 1 alocă suma de iar în raportul de 

specialitate până la.” 

  Mihai Coşer: „O să corectăm. Corect este până la 15 mii lei.” 

  Pocol Dorin: ”Discuții?  Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru?” 

  ”Fiind supus la vot, articolul a fost votat cu 14 voturi pentru.” 

  Pleșa Gabriel: ”Supun la vot proiectul împreună cu articolele. Cine este 

pentru?” 

  ”Fiind supus la vot proiectul și articolele au fost votate cu 17 voturi pentru.” 

 

S-a adoptat Hotărârea  329/2017 

  

   5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 

304/2016 a Consiliului local pentru acceptarea donaţiei făcute municipiului 

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

Cornel Medrea , FN, 

        Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate. 



 

 

 

 Pavel Nicolae: „E donaţie. S-a acceptat. De două luni am început să luăm şi 

cu servituţi de trecere. Asta este toată discuţia.” 

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

Cine este pentru?” 

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

 

S-a adoptat Hotărârea  330/2017 

 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 

Hotărârii nr. 319/2017 a Consiliului local cu privire la transmiterea în folosinţa 

gratuită pe durata execuției investiției, a unui imobil (teren) situat în  Alba Iulia 

str. Lalelelor, 97A, în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,  

Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

  Pavel Nicolae: „În urma adresei de la Agenţia Naţională a Locuinţei  a 

trebuit să modificăm articolul 1 şi să prindem  că sumele necesare se asigură  de la 

bugetul local pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente 

construcţiei.” 

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

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

 

  S-a adoptat Hotărârea  331/2017 

 

   

   7. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a 

municipului Alba Iulia- domeniul public asupra unor parcele de teren – drumuri 

( Strada Izvor si Strada Nicolae Labis). 

  Se dă cuvântul domnului Pavel Nicolae  care prezintă proiectul de 

hotărâre precum şi raportul de specialitate. 

 Pavel Nicolae: „Pentru a putea executa lucrările pe proiect trebuie să 

întabulăm strada şi să fie făcute nişte exproprieri  şi ce avem în domeniul public, 

expertul a propus o lucrare de înscriere. Pe unele parcele se va înscrie definitiv, pe 

altele provizoriu. Asta e procedura.” 

  Pleșa Gabriel: ”Supun la vot aprobarea acestui proiect. Cine este pentru 

aprobare?” 

 „Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru și 2 abțineri 

Bumbu Nicolae, Mircea Trifu.” 

 

S-a adoptat Hotărârea  332/2017 

 

 

 

 



 

 

 

 

  II. Diverse 

  Pocol Dorin: „La diverse avem raportul de deplasare al domnului Primar.    

L-aţi avut pe masă.” 

  

 Pocol Dorin: ”Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt, declar ședința de 

astăzi închisă.” 

 

Alba Iulia, 6 octombrie   2017 

 

  

    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      SECRETAR 

                      Consilier                                       Marcel Jeler 

                  Pocol Dorin 

  

 

  

 


