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Încheiat azi  6 noiembrie 2009, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 594/2009 a Primarului 

municipiului Alba Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local sunt publice. 

Popa Pavel: “Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este domnul 

Cornea Vasile.” 

 Vasile Cornea: "Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenţi 19 

consilieri. Lipsesc domnii consilieri Pleşa Gabriel şi Sandu Cornel, deci şedinţa 

noastră este legal constituită. Domnul Pleşa Gabriel a anunţat că este plecat din ţară." 

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

participă: d-nul Primar Mircea Hava, d-nul secretar Marcel Jeler, d-na Marcela 

Avram – şef birou cadastru, d-na Georgeta Rânghet – şef serviciu administraţie 

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

economic, d-na Silvia Moldovan – director tehnic, d-na Mirela Popescu – consilier 

juridic, d-na Mihaela Petcu - consilier precum şi presa. 

 Cornea Vasile: "Domnilor consilieri înainte de a se trece la dezbaterea 

punctelor înscrise pe ordinea de zi, trebuie să stabilim ce modalitate de vot vom 

folosi. Eu propun să folosim votul deschis prin ridicare de mâini." 

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru. 

 Cornea Vasile: "Pe ordinea de zi  aveţi 3 proiecte de hotărâre iar peste ordinea 

de zi a fost introdus proiectul cu nr. 4. Împuternicirea Primarului municipiului Alba-

Iulia, domnul Mircea Hava să semneze procesele verbale de vecinătate. Este o lege 

nouă şi ca să nu mai aşteptăm foarte mult după hotărâre îl împuternicim pe domnul 

Primar să semneze.” 

 Cornea Vasile: "Domnilor consilieri supun la vot dacă sunteţi de acord cu 

ordinea de zi modificată." 

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 19 voturi pentru. 

Vasile Cornea: “Şi acum prezint următorul 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

 

1. Aprobă lista de priorităţi pentru anul 2009 în vederea repartizării locuinţelor 

pentru tineri destinate închirierii. 

2.  Aprobă lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii. 

3. Aprobă alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru activităţi 

culturale. 
 



Vasile Cornea: "Începem cu proiectul nr. 1." 

 1. Aprobă lista de priorităţi pentru anul 2009 în vederea repartizării locuinţelor 

pentru tineri destinate închirierii. 

Se dă cuvântul doamnei Luminiţa Fara 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 de specialitate a Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, cultură, sănătate, protecţia 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”. 

Luminiţa Fara: “Este vorba de aprobarea listei de priorităţi pe anul 2009 în 

vederea repartizării locuinţelor pentru tineri destinate închirierii. Aici vreau să fac o 

precizare. La punctul 21 de pe listă s-a strecurat o greşeală. Trebuie eliminată 

persoana. În comisie a fost descalificat dosarul.” 

Baco Mihai: “Spuneţi motivul.” 

Luminiţa Fara: “Îşi construieşte o casă.” 

Vasile Cornea: “Discuţii dacă sunt?” 

Baco Mihai: “Eu aş vrea doar să le mulţumesc în primul rând celor două 

doamne, Delia Cristescu şi Luminiţa Fara pentru modul responsabil în care s-au 

implicat pentru a prezenta situaţia exactă  a solicitanţilor de locuinţe. S-au făcut 

inclusiv anchete sociale şi s-au făcut multe deplasări la persoanele care au solicitat 

locuinţe tocmai pentru a vedea dacă există concordanţă între cererile depuse. Acesta 

este şi motivul pentru care foarte mulţi solicitanţi au fost descalificaţi. În documentele 

care au fost prezentate pentru a li se acorda aceste locuinţe şi situaţia reală au existat 

discrepanţe ceea ce a dus la descalificarea mai multor persoane. Personal domnul 

Bărdaş a participat la mai multe descinderi, la efectuarea anchetelor sociale şi pot să 

vă asigur că nu s-a făcut nici un fel de favoritism absolut nimănui. Ne-am bazat exact 

pe punctele care au fost prevăzute în legislaţie pentru acordarea acestor locuinţe.   

Ne-am mai confruntat de asemenea cu o problemă în sensul că unii au încercat să 

eludeze puţin legea în sensul că au prezentat nişte adeverinţe medicale din care să 

rezulte că suferă de o anumită boală. Domnul Paul Voicu a efectuat şi dânsul 

verificări în sensul că s-a deplasat la Casa de sănătate şi la medicii de familie a 

acestor persoane şi spre insatisfacţia noastră am constatat că foarte multe persoane au 

încercat să inducă în eroare comisia locală, comisia Consiliului local şi Primăria prin 

prezentarea unei situaţii ireale în sensul că nu sufereau de aceste boli. Aceste 

persoane care au prezentat adeverinţe fără un suport real au fost depunctate. Eu pot să 

afirm cu certitudine că toate aceste dosare care au primit girul nostru, al comisiei, au 

fost temeinic verificate şi ne aflăm în faţa unei liste de persoane care îndeplinesc 

condiţiile legale de a primi locuinţe.” 

Bărdaş Horea Mihai: “Eu vreau să le mulţumesc colegilor din comisie. 

Doamnei Dărămuş şi domnului Puican pentru că au colaborat excelent. Aş vrea ca cei 

care vor să inducă în eroare Consiliul local prin introducerea de acte false să fie 

eliminaţi direct şi fără nici un fel de discriminare indiferent dacă e necăjit sau nu. 

Pentru că din aceste adeverinţe, dacă noi nu aveam deschidere la Casa de sănătate, s-a 

constatat că din 15 persoane numai una singură suferă de astm bronşic. Aş vrea ca 



persoana care eliberează aceste adeverinţe să-şi dea seama că cele două puncte 

acordate pentru adeverinţă fac diferenţă între o familie necăjită, nevoiaşă sau nu. 

Indiferent cum e familia face diferenţa cu cele două puncte. Şi încă ceva. Nu ştiu de 

unde pleacă. S-ar putea din Primărie sau din afară. Că se poate aranja ceva. Mie mi se 

pare o prostie din partea celor care o spun. La punctaj nu se poate face absolut nimic. 

Punctajul este pe lege. Nu îl facem noi. Îl fac actele depuse la dosar. M-am întâlnit cu 

o persoană care a spus că cineva l-a învăţat să-şi scoată dosarul şi să meargă la 

Bucureşti că primeşte mai repede locuinţă. Şi a pierdut. Cu punctajul şi cu vechimea 

pe care o avea primea. O altă chestie a fost cu vechimea. Noroc că-l mai avem pe 

domnul Baco avocat. Foarte multă lume a crezut că primeşte vechime nelocuind în 

Alba-Iulia. Vechimea se ia numai dacă locuieşte în municipiul Alba-Iulia. Cererea se 

bazează numai pe faptul că munceşte în municipiul Alba-Iulia. La foarte mulţi a 

scăzut punctajul pentru că în cartea de muncă s-a dovedit că nu au lucrat de la început 

în municipiul Alba-Iulia. Vreau să le mulţumesc doamnelor Delia Cristescu şi 

Luminiţa Fara pentru că a fost groaznic să mergi la fiecare pe scară, să-ţi deschidă ori 

nu. Unu zice că stă acolo, altul zice că nu. Părerea mea este că ancheta socială trebuie 

făcută de mai multe persoane, inclusiv consilieri. Cred că ar trebui puncată şi ancheta 

socială pentru că am fost la oameni pe care i-am căutat şi la 3 şi la 5 şi la 10 şi nu      

i-am găsit acolo. Am fost la oameni la care în momentul în care ne-au deschis uşa au 

rămas mască. Nu ştiau că stă cineva acolo. Am fost la asociaţiile de locatari şi erau 

persoane care, în momentul în care au depus cererea în luna ianuarie stăteau 7 şi în 

februarie erau numai 4. E clar că vor să eludeze legea şi să facă punctajul mai mare 

pe nişte şmecherii destul de ieftine.” 

Dărămuş Marcela: “Aş vrea să mulţumesc şi eu echipei şi colegilor pentru că 

sunt prima dată într-o echipă care rezolvă problemele sociale. Vreau să vă spun că s-a 

studiat hârtie cu hârtie, adeverinţă cu adeverinţă. Pot să spun cu certitudine că cei 

care au luat punctajul până la 20 inclusiv au fost aleşi după criteriile strict prevăzute 

de lege. Le doresc celor care beneficiază de locuinţe să intre cât mai repede în ele şi 

să se bucure acum în prag de iarnă.” 

Vasile Cornea: “Eu aş vrea să-l întreb pe domnul Bărdaş de ce nu duce până la 

capăt ce a vrut să spună. Mi-a spus cineva care este pe listă aici că o persoană din 

Primărie l-a sfătuit să ne mituiască. Nu ştiu cine dar o să aflu. Îmi pare rău dar nu ştiu 

cine dintre noi ar face aşa ceva. A fost şi domnul viceprimar acolo. Toţi am fost acolo 

şi nu a venit nimeni să spună băi omule…. Este infernal. Îi felicit şi pe ceilalţi colegi 

care au muncit la aceste proiecte.” 

Baco Mihai: “Mai am o singură remarcă. Nu sunt locuinţe sociale. Aceasta e 

marea problemă şi marea discuţie. Sunt locuinţe ANL. Foarte multe persoane care au 

solicitat locuinţe sociale sunt nemulţumite şi creează o stare de nemulţumire. Mai şi 

vorbesc despre noi. Sunt locuinţe făcute pentru tineri până la 35 de ani şi care nu ţin 

cont neapărat de starea socială.” 

Paul Voicu: “Aş vrea să spun că am avut o reclamaţie. Nu ştiu dacă vă mai 

aduceţi aminte de acel dosar. O persoană care a împlinit acum 4 luni 36 de ani. Ori 

legea prevede că poate să depună cererea până împlineşte 35 de ani. Şi poate să i se 

repartizeze un ANL până împlineşte maxim 36 de ani. 12 luni după ce a împlinit 35 

de ani. Şi e foarte supărată că nu am făcut repartiţia în vară, în iunie sau în august. 

Într-adevăr e divorţată şi are un copil. Aţi văzut când am făcut anchetele s-au dus 



colegii noştri de câte 5 – 6 ori. La ore şi în zile diferite. Să nu creadă cineva că 

anchetele se pot face în trei zile sau o săptămână. Oricum şi dacă ne apucam în august 

nu terminam. Până am verificat la Casa de sănătate şi la toţi medicii de familie. Am 

sunat şi m-am dus eu personal. Mulţi dintre ei mi-au dat fişa pe răspundere. Am venit 

la Primărie şi le-am făcut copii. Până am terminat a durat o săptămână şi jumătate. Au 

fost medici de familie şi din Sebeş. Se supără acea persoană. A fost şi la mine şi la 

domnul Primar. Ştim că e foarte greu. A împlinit 36 de ani şi niciodată nu va mai 

putea primi un ANL. Dar comisia a lucrat strict şi rigid şi nu a putut să rezolve acest 

caz.” 

Popa Pavel: “În calitate de decan de vârstă rămân plăcut surprins de modul în 

care s-a discutat până acum. S-a dat dovadă de o deplină sinceritate şi consider că şi 

pe celelalte proiecte tot aşa se analizează. Felicit comisia şi pe cele două doamne.” 

 Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu mai sunt discuţii supun la vot 

prezentul proiect de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 357/2009 

 

 

  2.  Aprobă lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii. 

Se dă cuvântul doamnei Luminiţa Fara 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 de specialitate a Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, cultură, sănătate, protecţia 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”. 

Luminiţa Fara: “Sunt primii 20 din listă cu repartizarea pe apartamente.”  

 Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 358/2009 

 

 3. Aprobă alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru activităţi 

culturale. 

 Se dă cuvântul doamnei Luminiţa Fara 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 de specialitate a Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, cultură, sănătate, protecţia 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”. 

 Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot 



prezentul proiect de hotărâre cu amendamentul propus."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 359/2009 

 

 4. Împuternicirea Primarului municipiului Alba-Iulia, dl. Mircea Hava, să 

semneze procesele verbale de vecinătate. 

Se dă cuvântul d-nei Marcela Avram care prezintă proiectul de hotărâre 

precum şi raportul de specialitate.  

Marcela Avram: “Este Ordinul 134 a Agenţiei naţionale de cadastru şi 

publicitate imobiliară prin care conform acestui ordin documentaţiile întocmite pentru 

rectificarea suprafeţelor în cartea funciară sunt însoţite de un proces verbal de 

vecinătate. Şi acolo unde trebuie să semnăm noi pentru vecinătate la drumuri 

solicităm Consiliului local să împuternicească pe domnul Primar să semneze. Acestea 

vor fi însoţite de un referat întocmit de serviciul comunitar în urma verificărilor şi 

serviciul contencios dacă nu sunt procese pe rol pentru imobilul respectiv.” 

 Vasile Cornea: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot  

proiectul de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 360/2009 

 

 

 

II. DIVERSE 
 

 

Popa Pavel: “Aflându-ne în plină campanie electorală fac apel tuturor 

consilierilor indiferent de culoarea politică să respectăm hotărârea luată cu privire la 

afişaj. Să avem ambiţia să o respectăm. Am o obiecţiune cu privire la  lipirea pe 

stâlpi, în intersecţii şi în alte locuri. După campanie ne dăm seama toţi ce rezultate 

vom avea şi ce imagine a municipiului avem după dezlipirea acestor afişe. Eu zic că 

ori respectăm panourile publicitare ori lipim pe toate gardurile şi pe toţi stâlpii 

rezultatele tot aceleaşi vor fi.” 

Mircea Hava: “Nu vă mai agitaţi că prima serie de amenzi a plecat deja. Am 

avertizat şi telefonic. Nu mă interesează că o fac nişte copii  la care le daţi o piţa şi o 

bere sau o fac din patriotism. Nu mă interesează. V-am spus. Aveţi, închiriaţi, faceţi-

vă treaba. Puneţi-le acolo. Pe stâlpi sunt ilegale. Nu au nici o autorizaţie. Se vor 

cheltui milioane de lei şi pentru nesimţirea unora şi a noastră. Şi vă amendăm. Primul 

care va lua amendă este PSD-ul. Trebuie să ştiţi lucrul acesta că amenzile or să curgă. 

Legat de chestia aceasta cu caprele. V-am spus să veniţi să cereţi. 20 de locuri aţi 

cerut? În 20 de locuri să vă puneţi. Nici măcar nu v-am întrebat unde o să le puneţi. 

S-au lipit şi în staţiile de autobuz şi pe semafoare cu aracet şi pe urmă se distruge 

totul.” 

 

 



Paul Voicu: “Ce vroiam să vă spun domnilor consilieri. În staţiile de autobuz 

există acel plastic alb, transparent pe care dacă punem aracet nu se mai poate curăţa. 

Am încercat cu tot felul de soluţii. Sunt nişte costuri imense. Trebuie să înţelegeţi. Şi 

să le spuneţi şi colegilor. Şi de la PSD şi de la PNL. Eu i-am oprit pe ai mei de la 

partid. Nu mai lipiţi pe stâlpi că tot din banii noştri curăţăm.” 

Mircea Hava: “Sunt locurile de afişaj aprobate în oraşul acesta. Şi, har 

domnului, aţi aprobat. În mod normal numai pe ele se poate. Sunteţi culmea. M-am 

uitat pe şedinţa de consiliu şi aţi fost toţi de acord. Aţi votat în unanimitate. Şi acum o 

călcăm în picioare.” 

 

Alba Iulia, 6 noiembrie 2009 
 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

               Consilier                                                                    Secretar 

           Vasile Cornea                                                             Marcel Jeler 


