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CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi  10 septembrie  2009, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 
local al municipiului Alba-Iulia.

Şedinţa  a  fost  convocată  în  baza  Dispoziţiei  nr.  417/2009  a  Primarului 
municipiului Alba-Iulia.

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local sunt publice.
Popa Pavel: “Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este domnul 

Cornea Vasile.”
Cornea Vasile: "La şedinţă sunt prezenţi un număr de 19 consilieri. Lipseşte 

doamna   consilier  Dărămuş  Marcela  Eugenia  şi  domnul  Maier  Eugen.  Domnul 
consilier Maier Eugen a anunţat că este plecat în concediu. Deci şedinţa noastră este 
legal constituită.”

Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre 
participă:  d-nul  Primar  Mircea  Hava,  d-nul  viceprimar  Paul  Voicu,  d-nul  secretar 
Marcel Jeler,  d-nul viceprimar Bogăţan Ioan, d-na Lucia Man - şef birou Resurse 
umane, relaţii internaţionale, d-na Mirela Popescu – consilier juridic  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 18 voturi pentru.
Cornea Vasile: "Pe ordinea de zi  aveţi 3 proiecte de hotărâre iar peste ordinea 

de zi a fost introdus proiectul cu numărul 4:
4. PH privind rezilierea contractului de comodat nr. 21592/2005 încheiat între 

Consiliul  local  al  municipiului  Alba  Iulia  şi  Fundaţia  PAEM  Alba  şi  aprobarea 
încheierii unor acorduri de paterneriat între Consiliul local şi Fundaţia PAEM Alba

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 18 voturi pentru.
Cornea Vasile: “Şi acum prezint următorul:”

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I. Diverse.

II. Proiecte de hotărâri privind:
1.  Aprobă  rectificarea  bugetului  general  de  venituri  şi  cheltuieli  al 



municipiului Alba Iulia pe anul 2009.
2.  Înfiinţarea  Serviciului  public  de  asistenţă  medicală  în  subordinea 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va prelua atribuţiile şi competenţele 
ce vizează asistenţa medicală şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din 
municipiul Alba Iulia.

3. Deplasarea unei delegaţii a Primăriei municipiului Alba Iulia în Ungaria, la 
Szekesfehervar în perioada 24 – 28 septembrie 2009.

Cornea Vasile: "Să începem cu diversele."

I. Diverse

1. Bărdaş Horea Mihai:  “Domnul preşedinte, în primul rând aş vrea să vă 
spun “La munţi ani” din partea colegilor consilieri, să vă dea Dumnezeu sănătate că 
de aceea este lipsă şi să ne întâlnim cât mai mulţi ani aici în postura aceasta.”

Cornea Vasile: “Mulţumesc foarte mult.”

2. Bărdaş Horea Mihai: “La al doilea punct de la diverse aş vrea ca la actul 
adiţional pe care îl avem cu Clubul FC Unirea un procent de 10% să meargă direct 
pentru juniorii  echipei.  Nu vreau să intrăm în detalii  dar  părerea mea e că foarte 
puţini din banii pe care îi alocăm noi pentru echipa Unirea Alba-Iulia se duc doar la 
echipa mare şi încet încet juniorii care au dat foarte mulţi jucători la loturile naţionale 
şi acum avem în jur de 12 sunt cam neglijaţi. De aceea aş vrea ca procentul acesta de 
10% să fie obligatoriu. Avem echipa care trebuie să plece acum la Barcelona şi nu 
sunt bani pentru acestă echipă. Mie nu mi se pare corect.  Noi dăm şi pentru juniori şi 
pentru copii şi pentru cei mari. De aceea 10% din suma pe care o dăm  noi Consiliul 
local să meargă direct pentru juniori.”

Coşeriu Sorin Nicolae: “Şi Consiliul Judeţean aş fi vrut tot la fel.”
Bărdaş Horea Mihai: “Am discutat şi cu domnul Dumitrel. Este propunerea. 

Şi dânsul este de acord.”
Cornea  Vasile:  “Stimaţi  colegi  eu  sunt  de  acord  dar  trebuie  să  facem un 

proiect de hotărâre.”
Bărdaş Horea Mihai: “Doamna Rânghet trebuie făcut un proiect?”
Georgeta Rânghet: “Nu trebuie făcut.”
Coşeriu Sorin Nicolae: “E bine să fie scris.”
Contor Gheorghe: “E bine să fie făcut un program cu banii pe care îi dăm.”
Bărdaş  Horea  Mihai:  “Banii  aceştia  râmân şi  la  sfârşitul  anului  facem un 

control să vedem dacă s-au cheltuit.”
Puican Ioan: “Domnul Bărdaş, când s-a stabilit pentru Clubul Unirea suma 

respectivă nu s-au inclus şi juniorii?”
Bărdaş Horea Mihai: “Ba da au fost incluşi. În general regula este aceasta dar 

probabil că nu se prea pune baza şi atunci eu zic ca şi Consiliul local să-şi impună 
punctul de vedere. Eu nu pot să mă duc la toţi acţionarii să le impun să dea acel 10% 
pentru juniori. Ei o să zică că nu sunt de acord. Dar dacă noi ne impunem punctul de 
vedere şi zicem ca 10%  din cotizaţia Consiliului local să meargă obligatoriu pentru 
juniori.”



Puican Ioan: “Eu zic că atunci ne suprapunem. Avem o hotărâre prin care am 
acordat suma de bani Clubului. Venim acum şi facem o altă hotărâre să defalcăm noi 
nu Clubul.”

Bărdaş Horea Mihai: “Şi ce dacă le defalcăm? Ce problemă e?”
Puican Ioan: “Numai o clipă. Trebuie urmărit  cum se cheltuiesc banii.”
Bărdaş Horea Mihai: “Domnul Puican! Haideţi!”
Marcel  Jeler:  “La  contribuţia  financiară  a  Consiliului  local,  la  articolul 

respectiv prin act adiţional se poate impune ca din suma respectivă 10% să meargă 
direct la juniori.”

Contor Gheorghe: “Eu aş propune să nu le dăm nici un ban până nu vin cu un 
program pentru banii aceştia pe care i-am aprobat că nu sunt numai juniorii. Mai sunt 
şi copiii. Să vină aici cu un program prin care să impună atât la juniori, atât la seniori, 
atât la copii.”

Hondola Liviu: “Avem un economist aici.”
Bărdaş Horea Mihai: “Aş vrea să-i spun la domnul apropo de program că toate 

grupele de juniori au câştigat zonele, s-au dus la turneul final, au terminat pe locul 
trei după Dinamo.”

Coşeriu Sorin Nicolae: “Propunerea este bună. Aş vrea să vă spun că aşa cum 
presupun că ştiţi toţi aceşti bani se duc la un club. Acolo în cadrul Clubului nu se face 
o defalcare   contabilă pentru juniori,  copii  şi  seniori.  Dar  faptul  că  noi  în  cadrul 
Consiliului local, la propunerea colegilor noştri, le transmitem că 10% din această 
sumă trebuie folosită pentru copii şi juniori ei normal sunt obligaţi să facă acest lucru 
iar împuterniciţii noştri pe lângă Club trebuie să verifice. Deci eu nu ştiu dacă avem 
neapărat nevoie de un proiect de hotărâre ori este suficient să luăm această hotărâre în 
Consiliu local, să se transmită în scris Cubului iar împuterniciţii noştri să urmărească 
acest lucru.”

Cornea Vasile: “Trebuie făcut un proiect de hotărâre pentru că trebuie să punem 
un act adiţional acolo. Iar act adiţional fără hotărâre nu putem.”

Bărdaş Horea Mihai: “Eu zic că ceea ce a spus Sorin e suficient.”
Cornea Vasile: “Trebuie hotărâre şi cu act adiţional pentru că dacă nu au scris 

nu fac.”
Coşeriu Sorin Nicolae: “Dar fără prea multă documentaţie.”
Rotar Marius: “Eu am vrut să spun că se poate face şi fără proiect de hotărâre. 

Adică pur şi simplu să transmitem o adresă  din partea Consiliului local prin care noi 
solicităm să defalce 10% din suma care deja este alocată pentru juniori.”

Cornea Vasile: “Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot propunerea de a trimite 
o adresă Clubului Unirea din partea Consiliului local prin care a hotărât ca un procent 
de 10%  din suma care revine Clubului  să fie folosită pentru copii şi juniori.”

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

Cornea Vasile: "Dacă nu mai aveţi discuţii la diverse vom trece la ordinea de 
zi."

1. Aprobă rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Alba Iulia pe anul 2009.

Se dă cuvântul d-nei Teofila Ţâr  care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 



raportul de specialitate. 
 Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 

avizare din partea comisiei  de studii,  prognoze economico-sociale,  buget,  finanţe, 
servicii publice, comerţ.”
         Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Teofila Ţâr: “Ceea ce s-a trecut în materialele pe care dumneavoastră le aveţi în 
faţă este capitolul 66.02. Sănătate. Sumele nu au fost calculate la ora  când am predat 
materialele. Am calculat sumele  pentru medicii şi asistenţii care vor fi preluaţi în 
cadrul unui serviciu public în cadrul Primăriei. Este vorba de suma de 583 mii lei 
pentru şase luni de pe anul 2009.”

Cornea Vasile: “Discuţii dacă sunt?”
Pleşa Gabriel: “Aş vrea să readuc aminte departamentului financiar contabil să 

ne facă o informare privind decontarea sumelor către transportatorul local adică prin 
care se realizează subvenţia pentru persoanele vârstnice. Adică totuşi ce stă la baza 
facturii făcute de către transportatorul local? Ce? Câte persoane? Câte transporturi? 
Dacă  se  poate.  Cerem în  mod  explicit.  Am cerut  şi  data  trecută.  Dacă  se  poate 
doamna directoare cam în cât timp?”

Teofila  Ţâr:  “În  cât  timp  ne  cereţi  dumneavoastră.  Cât  timp  îmi  daţi  la 
dispoziţie.”

Pleşa Gabriel: “Cât timp aveţi dumneavoastră nevoie. O săptămână, două.”
Teofila Ţâr: “Şedinţa următoare am înţeles că e foarte repede.”
Rotar Marius: “E în 29. Dacă pe luna viitoare. Nu?”
Cornea Vasile: “Da pe 29.”
Pleşa Gabriel: “Credeţi că se poate până atunci? 29 septembrie?”
Teofila Ţâr: “Sigur că da.”
Cornea Vasile: "Domnilor consilieri dacă nu  mai sunt discuţii  supun la vot 

prezentul proiect de hotărâre." 
"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru."

            S-a adoptat Hotărârea nr. 283/2009

2. Înfiinţarea Serviciului public de asistenţă medicală în subordinea Consiliului 
local al municipiului Alba Iulia, care va prelua atribuţiile şi competenţele ce vizează 
asistenţa medicală şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din municipiul 
Alba Iulia.

 Se dă cuvântul doamnei Luci Man  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 Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru administraţie 
publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti 

Pleşa Gabriel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem 
obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 
avizare din partea Comisiei Consiliului  local  al  municipiului  Alba Iulia de studii, 



prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ ."
Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."
Luci Man: “Sărtămâna trecută în data de 4  a intrat în vigoare Ordonanţa 17 a 

Guvernului  României  prin  care  suma  alocată  finanţării  medicilor  şi  asistenţilor 
medicali din unităţile şcolare va fi realizată anual de către Guvernul României prin 
alocarea acestor fonduri de la bugetul de stat. Până la această dată nu s-a preluat acest 
personal datorită faptului că nu era precizată sursa de finanţare decât pentru acest 
semestru al anului 2009. Întrucât guvernanţii au modificat Ordonanţa 162 anterioară 
prin această precizare că anual vor finanţa aceste servicii, domnul Primar a propus 
preluarea acestei  categorii  de  persoane în  cadrul  unui  serviciu public  de asistenţă 
medicală.  Deci  vor  fi  medicii  şi  asistenţii  medicali  social  comunitari   în  cadrul 
serviciului  public  de  asistenţă  socială.   Proiectul  are  multe  puncte  prin  care  se 
stipulează şi semnarea protocolului între autoritatea locală, respectiv domnul Primar 
al municipiului Alba-Iulia cu Direcţia de sănătate, preluarea bunurilor în evidenţele 
contabile pe baza unei dispoziţii a Primarului care va desemna o comisie  care să facă 
această inventariere şi  preluarea.  De asemenea preluarea personalului tot printr-un 
protocol  între  spitalul  de  Urgenţă  al  municipiului  Alba-Iulia  prin  care  vor  prelua 
carnetele de muncă şi dosarele medicale.”

Cornea Vasile: “Eu am o singură intervenţie aici. În adresa de la Direcţia de 
sănătate publică dacă dumneavoastră aveţi amabilitatea să citiţi ultima frază. Pentru 
semnarea protocolului se va prezenta domnul Primar cu ştampila Primăriei.   Cum 
adică?  Mi se  pare foarte dură această  frază aici.  Se va prezenta.  De ce să  nu se 
prezinte oare domnul director de la Direcţia de sănătate publică pentru că nu este 
domnul ministru Teodoru. Să se prezinte domnia sa aici.”

Luci Man: “O să-l invităm să vină domnul cu protocolul la semnare.”
Cornea  Vasile:  “Nu ştiu  dacă dumneavostră  aţi  sesizat  această  frază dar  pe 

mine m-a deranjat. Primarul municipiului este cel care conduce oraşul aici, nu este la 
dispoziţia domnului Teodoru ori la dispoziţia oricărei  instituţii.”

Luci Man: “Dacă îmi permiteţi încă o precizare. La articolul 6 şi 7 domnul 
Primar a ţinut neapărat ca să fie introduse aceste articole în care stipulăm  modul în 
care se face această finanţare potrivit Ordonanţei 17 şi faptul că în situaţia în care nu 
se vor asigura aceste surse de la bugetul de stat din anul următor, domnul Primar nu 
va asigura drepturile cuvenite salariaţilor pe care îi preluăm că nu avem de unde din 
bugetul local.”

Coşeriu Sorin Nicolae: “Eu aş avea o întrebare pentru lămurire. Deci o dată cu 
trecerea  acestei  activităţi   în  subordinea  Primăriei  înţeleg  că  se  constituie  un 
compartiment care se va ocupa cu coordonarea, verificarea. Presupun că nu va face şi 
coordonarea de specialitate  care rămâne în zona instituţiilor de sănătate publică. Şi a 
doua chestiune. Cele 6 persoane care vor fi în acest compartiment  sunt preluate de la 
instituţiile de sănătate publică ori vor fi organizate în cadrul Primăriei pentru acest 
personal ori vor fi angajaţi alţi 6 oameni pentru coordonare?”

Luci Man: “Nu.”
Mircea Hava: “Deci sunt 40 şi câte de persoane?”
Luci Man: “49.”
Mircea Hava: “49 de persoane care vor fi preluate de la ministerul de sănătate. 



Printr-o lege de descentralizare făcută înainte de un domn ministru. Bineînţeles aşa 
cum ştiu toţi miniştrii  să-şi  facă legile descentralizării.  O să trecem şi la celelalte 
chestii care se întâmplă acum. Ştiam de ea şi atunci prin asociaţia municipiului am 
făcut demersurile pentru că aşa ceva nu se putea întâmpla. Noi am preluat nu pentru 
că vroiam să arătăm cât suntem de musculoşi ori chestii de genul acesta ci pentru că 
nu era asigurat ceea ce înseamnă salariu în prima Ordonanţă. De aceea am rugat pe 
doamna Man să vorbească mai puţin şi să vi le citească acestea dacă nu le aveţi acolo. 
Se spunea pur şi  simplu să-i  preluăm. Şi scria  cam aşa ceva. Pe anul  2009 sunt 
asiguraţi banii. Există scris. Pe 2009. Şi în 2010 ce facem? Dar în 2011? Am fost în 
şedinţa de guvern, ştiţi şi dumneavoastră, v-am spus că mă duc la şedinţa de guvern. 
A fost şi ministrul sănătăţii. Au fost şi alţii şi am discutat această problemă. Şi am 
spus.  În  primul  rând se  încalcă legile  României.  Nu se  poate  da.  Şi  există  legea 
bugetului, legea 215. Nici o sarcină fără să asiguri bugetarea. Dar nu pentru o lună, o 
săptămână ori două zile. Ci pentru tot timpul. Şi atunci a apărut Ordonanţa 17 care 
corectează un articol care spune: în fiecare an ministerul sănătăţii prin legea bugetului 
din an se  vor  asigura fondurile  necesare  pentru aceşti  oameni.  Dintr-un punct  de 
vedere, şi v-o spun aşa pe româneşte sunt cei mai fericiţi bugetari din România aceşti 
oameni pentru că au text de lege care spune că li se vor asigura banii. Nu ar trebui să 
fie supăraţi pe mine dacă sunt supăraţi ci ar trebui să îmi dea un şpriţ pentru că aşa 
am reuşit. Să ştiţi că sunt cel care de la început nu am vrut treaba aceasta nu pentru ca 
să nu-i preluăm  ci pentru a putea asigura. Ce făceam dacă nici la anul nu aveam 
bani? Ei. Am făcut această hotărâre pentru că trebuie să existe o hotărâre. Deoarece ni 
se schimbă organigrama. Deci mai cresc şi cu ocazia aceasta să-l anunţaţi pe distinsul 
coleg că nu sunt 700 ci sunt 700 + 40. Deci suma de personal a Primăriei creşte. Ca o 
paranteză. Din toţi care sunt legaţi de Primărie  vă spun eu. Cam 120 sunt legaţi de 
Primărie şi restul sunt servicii chiar şi de tipul acesta. O să vedem în continuare ce se 
va întâmpla. Pentru că având un serviciu să vedem cine îl va coordona. Ce trebuie să 
facă. Legea este stufoasă şi scrie mult. Cui trebuie să raportăm. Pentru că noi trebuie 
să facem raportări şi către Ministerul Sănătăţii şi către dumneavoastră. Prin ceea ce 
am făcut şi faptul că două luni de zile am stat aşa nu am făcut altceva decât i-am 
asigurat pe aceşti oameni de nu o să-i doară capul. Pentru că au o lege. În momentul 
în care un nou guvern nu mai dă bănuţul  pot să se adreseze, noi Primăria, Consiliul 
local ne putem adresa în contencios, în ce vreţi dumneavoastră pentru că avem un text 
de lege. Cred că este singura formă de genul acesta în care există text de lege special 
care face vorbire de ceea ce am spus înainte.  Acum puteţi discuta de cei 6.”

Luci Man: “Cei 6 sunt doi mediatori sociali şi patru asistenţi sociali comunitari. 
Pe lângă 43 care sunt la cabinetele medicale.”

Coşeriu Sorin Nicolae: “Cei 6 de unde sunt?”

Vine domnul consilier Baco Mihai.

Luci Man: “Tot de acolo de la Spitalul de urgenţă.”
Coşeriu Sorin Nicolae: “Am înţeles. La per total ţară se echilibrează. Scade de 

la sănătate, creşte în administraţie. Seechilibrează per total.”
Mircea Hava: “E spirit de glumă. Sper că nu gândeşti aşa.”
Coşeriu Sorin Nicolae: “Eu gândesc foarte serios când glumesc dar…”



Mircea Hava: Şi eu sunt foarte serios dar dacă acesta este sistemul.”
Coşeriu Sorin Nicolae: "Scuzaţi-mă mi se pare normal ca persoanele care în 

cadrul sănătăţii publice s-au ocupat de aceste chestiuni să se ocupe în continuare în 
Primărie. Logic."

Mircea  Hava:  "Se  vor  ocupa  cu  noi.  Şi  mi  se  pare   normal  însă....  Toate 
documentele vor ţine de noi.  Nu este un serviciu cu personalitate juridică.  Noi îi 
spunem  serviciu  social  în  ghilimele.  În  momentul  acela  trebuia  să  aibă  şi 
contabilitate, trebuia să aibe şi jurist. Asta este treaba şi din cauza aceasta a rămas 
până acum. Îşi vor primi banii pe două luni. Şi aş vrea să mai spun ceva. Nicăieri în 
lumea aceasta în care sunt legi nu ordonanţe şi medalii date de nu ştiu cine nu se 
poate  desface  în  cadrul  unui  transfer  contractul   de  muncă  de  la  mine  dacă  îl 
transferăm  la domnul cutare. În momentul în care se semnează protocolul se face 
lucrul acesta. Ceea ce s-a întâmplat acolo este abuziv. Deci este un abuz în care nişte 
funcţionari de la direcţie, nu mă interesează cum îi cheamă, l-au făcut. Îndiferent dacă 
au primit de undeva un ordin. Lucrurile nu se pot face peste lege. Aceasta este clar. 
Dacă noi nu semnam protocolul într-o mie de ani ei nu trebuiau să facă lucrul acesta. 
Toată lumea a crezut că mergem pe păşunile nu ştiu cui  şi toate lucrurile acestea se 
întâmplă.  Singura chestie  pe care  vreau să  v-o spun.  Sunt  mulţumit  că  am reuşit 
măcar o dată ca guvernul să facă ceea ce trebuie când se fac lucruri de genul acesta. 
Şi  o să  mai  vină lucrurile  şi  cu şcolile.  Paranteză.  Ieri  am discutat  şi  cu domnul 
ministru treaba aceasta.  Concluzia a fost aceasta: ori colaborăm şi facem lucrurile 
respectând legile României, exact ce spuneam şi speţă este exemplul cu ministerul 
sănătăţii, ori să le păstreze guvernul şcolile şi să facă ce-i dă Dumnezeu cu ele. Dar 
vă spun clar. Nu mai este nici o problemă legată de Consiliu local şi de Primărie. O să 
vedem ce o să facă dar textul,  dacă v-aţi  uitat  este inadmisibil.  Nu mai discutăm 
chestiunea aceasta. Aşa se va întâmpla şi acolo dacă nu fac textul ca lumea. Eu vă 
mulţumesc."

Pleşa Gabriel: "Două nelămuriri aş avea. Odată oamenii aceştia care se preiau 
cum vor fi ca salariaţi? Funcţionari publici sau medici?"

Luci Man: "Personal contractual. Deci ei, personal contractual, fac parte din 
bugetarii care nu sunt  funcţionari publici şi sunt plătiţi ca medici. Deci îi preluăm 
exact în formula în care sunt acolo. Cu toate drepturile şi obligaţiile."

Pleşa Gabriel: "Şi aş mai avea o nelămurire. O chestiune tehnică. Sigur că se 
semnează acest protocol între dumneavoastră şi Direcţia de sănătate publică."

Mircea Hava: "Numai puţin. După ce privim modificările legate de Ordonanţa 
17 şi hotărârea de consiliu. Protocolul nu este făcut în baza actelor pe care ni le-au 
trimis."

Pleşa Gabriel: "Aş vrea să  întreb domnul Primar şi  cred că dumneavoastră 
sunteţi cel mai în măsură să răspundeţi dacă noi în bugetul local al anului 2009 nu am 
trecut pentru că nu ştiam că vor apărea astfel de situaţii şi acum va trebui să preluăm 
acest personal, se semnează acel protocol şi nu vor veni banii de la bugetul de stat şi 
atunci ce vom face în situaţia aceasta?"

Mircea  Hava:  "Banii  au  venit  pentru  anul  2009.  Pentru  2010  trebuie  să-i 
punem. Dacă nu vin, nu vin, domnule. Ce vrei să fac? Nu vin? Mergem acasa. Dar 
există un text de lege.  Nu de hotărâre. Mai presus de hotărâre. Ordonanţa 17 articol 
în care spune clar: în fiecare an. Anexă la lege. Vor asigura. În momentul în care nu 



fac  treaba  aceasta  cineva  încalcă  legea.  Dar  avem o posibilitate.  Pentru  că  altfel 
spunea "sărut mâna". Sunt ai  dumneavoastră. Aşa am păţit cu aproape cei 300 de 
însoţitori de handicapaţi şi cu şcolile care ni le-au dat. Şi le-am făcut pe toate. Şi pe 
urmă ne întrebăm de ce nu avem bani. De ce nu avem bani? Pentru că facem lucruri 
pe care trebuie să le facă alţii."

Popa Pavel: "Referitor la acest proiect sunt sincer când spun că felicit pe cel 
care a redactat art. 7 din HCL. Pentru că am fost stan păţitul de atâţia ani."

Baco Mihai: "Art. 7.1 sau 7.2?"
Popa Pavel: "Articolul 7.2."

 Cornea  Vasile:  „Dacă   nu  mai  sunt  discuţii  cu  privire  la  acest  proiect  de 
hotărâre atunci supun la vot aprobarea acestuia”.

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 284/2009

3. Deplasarea unei delegaţii a Primăriei municipiului Alba iulia în ungaria, la 
szekesfehervar în perioada 24 - 28 septembrie 2009.

Se dă cuvântul d-nei Luci Man care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 
raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 
avizare din partea Comisiei Consiliului  local  al  municipiului  Alba Iulia de studii, 
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ ."

Sandu Cornel Stelian: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 
nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia."

Cornea Vasile: “Domnul Primar, aveţi preferinţă sau propune Consiliul local 
cine  să  meargă  în  delegaţie  în  afară  de  dumneavoastră  şi  şoferul  dumneavoastră 
pentru că trebuie să vă ducă cineva şi încă două persoane.”

Bărdaş Horea Mihai: "Eu îl propun pe domnul Cimpoeş. El a fost cu delegaţia 
şi la zilele oraşului, s-a ocupat de ea şi cred că este normal. E şi preferinţa primarului 
în faxul primit să meargă  domnul Cimpoeş."

Cornea Vasile: "Atunci eu te propun pe tine Horică."
Bărdaş Horea Mihai: "Nu că e ziua mea atunci şi nu pot să mă duc."
Rotar Marius: "Să lăsăm ca ulterior domnul Primar să hotărască  cine va trebui 

să meargă."
Mircea Hava: "Sunt nişte prezentări legate de poliţie. Să dăm temă la presă. Să 

mă întrebaţi de ce mă duc în Ungaria şi de ce iau diurnă."
Cornea  Vasile:  „Dacă   nu  mai  sunt  discuţii  cu  privire  la  acest  proiect  de 

hotărâre atunci supun la vot aprobarea acestuia”.
 „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 19 voturi pentru.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 285/2009

4.   Proiect  de  hotărâre   privind  rezilierea  contractului  de  comodat  nr. 
21592/2005 încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi Fundaţia PAEM 
Alba  şi  aprobarea  încheierii  unor  acorduri  de  paterneriat  între  Consiliul  local  şi 



Fundaţia PAEM Alba
 Se  dă  cuvântul  doamnei  Mihai  Pripon   care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 
precum şi  raportul de specialitate. 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Sandu Cornel Stelian care prezintă raportul de 
avizare din partea Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, servicii publice, comerţ.”

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

 Se dă cuvântul d-lui consilier Hondola Liviu care prezintă raportul de avizare 
din  partea  Comisiei  Consiliului  local  pentru  administrarea  domeniului  public  şi 
privat, agricultură.

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

Mircea Hava: "E totul ok? Aşa rămâne? Aţi verificat tot?"
Crina Iacob: "Am optat pentru demisolul întreg pe o perioadă de 15 ani."
Rotar Marius: "Dacă se mută Primăria de aici?"
Crina Iacob: "Noi suntem în situaţia de a semna un contract de finanţare şi 

domnul Primar va trebui să dea o declaraţie prin care spaţiul respectiv nu este grevat 
de sarcini."

Contor Gheorghe: „Dacă  nu sunt discuţii cu privire la acest proiect de hotărâre 
atunci supun la vot aprobarea acestuia”.

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

S-a adoptat Hotărârea nr. 286/2009

Cornea Vasile: “Dacă nu mai sunt discuţii iar materialele de pe ordinea de zi 
s-au epuizat declar lucrările şedinţei închise.”

Alba Iulia, 10 septembrie 2009

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,     SECRETAR, 
             Consilier                                                                 
      Contor Gheorghe                                                  Marcel Jeler      
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