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Municipiul Alba Iulia 
Consiliul local  

Proces verbal

Încheiat azi 13 martie 2009, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 
local al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa a fost  convocată  în baza Dispoziţiei  nr.  111/2009 a Primarului 
municipiului Alba Iulia .

Lucările şedinţei  extraordinare a Consiliului  local  al  municipiului  Alba 
Iulia sunt publice.

Popa Pavel : „Conform întelegerii anterioare preşedintele şedinţei este d-
nul consilier Cimpoeş Cornel Pavel.”

Cimpoeş Cornel : „Domnilor consilieri din totalul de 21 de consilieri sunt 
prezenţi 18 consilieri, lipsesc d-nii consilieri Todoran Radu, Baco Mihai şi Pleşa 
Gabriel Codru.

Domnilor  consilieri  doresc  să  precizez  faptul  că,  la  lucrările  şedinţei 
noastre  participă: d-nul secretar Marcel Jeler,   d-na Rânghet Georgeta – şef 
serviciu în cadrul Serviciului administraţie publică locală,  juridic,  contencios, 
autoritate  tutelară,   d-na  Aurica  Groza-  Şef  serviciu  în  cadrul  Serviciului 
Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură, Inurean Ioan – şef serviciu în cadrul 
Serviciului  administrarea domeniului  public  şi  privat,  d-na Popescu Mirela  – 
consilier juridic,  precum şi presa.

Cimpoeş Cornel: „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 în unanimitate.”
Cimpoeş Cornel : «Şi acum vă prezint ordinea de zi, care are următorul 

cuprins: «
1.Aprobarea deplasării unei delegaţii a Primăriei municipiului Alba Iulia 

în  Franţa  (Vaulx  –  en  –  Velin)  în  cadrul  proiectului  «Exploring  current 
approaches  to  strengthening  social  cohesion  in  neighbourhoods  Cohesion 
Network – CoNet«

2.Modificarea HCL nr. 393/2008
3.Declararea ca aparţinând domeniului public al municipiului Alba Iulia a 

unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Lumea Nouă
4.Aprobă  Asocierea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia  cu 

Consiliul  Judeţean  Alba  şi  cu  Consiliile  locale  ale  municipiilor,  oraşelor  şi 
comunelor judeţului Alba în scopul înfiinţării ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
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INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS  ALBA 
5.Aprobă  încheierea  unui  act  adiţional  la  contractul  de  comodat  nr. 

16974/2005 încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi Asociaţia 
Fotbal Club Unirea 1924 Alba Iulia 

Cimpoeş Cornel : „Această fiind ordinea de zi, supun la vot aprobarea ei.”
„Fiind supusă la vot aceasta a fost votată în unanimitate.”
Cimpoeş Cornel : „ Nu sunt proiecte de hotărâri suplimentare, deci putem 

începe.»
Cimpoeş Cornel : « Până nu începem  doresc să salut revenirea colegului 

nostru,  Toni  Cornea,  printre  noi.  Dacă  dânsul  doreşte  să  ne  spună  câteva 
cuvinte...«

Cornea Vasile : « Aş vrea să vă mulţumesc pentru suportul material şi 
moral pe care mi l-aţi dat cât am fost în acest mare necaz. Vreau să vă spun că 
fără dumneavoastră nu aş fi existat. Vă mulţumesc şi să ştiţi că atunci când veţi 
avea nevoie de mine  o să fiu şi eu alături de voi. Întodeauna când ai nevoie de 
oameni,  de colegi,  numai  când îi  simţi  că  sunt  alături  de tine,  simţi  că  sunt 
colegii tăi. Vă mulţumesc din toată inima. Să vă dea Dumnezeu sănătate.«

Cimpoeş Cornel : « Vă mulţumesc d-le Cornea. Nu mai sunt alte proiecte 
în plus la ordinea de zi, putem începe. Bănuiesc că toată lumea a studiat dosarul, 
începem cu proiectul nr. 1.«

1.Aprobarea deplasării unei delegaţii a Primăriei municipiului Alba Iulia 
în  Franţa  (Vaulx  –  en  –  Velin)  în  cadrul  proiectului  «Exploring  current 
approaches  to  strengthening  social  cohesion  in  neighbourhoods  Cohesion 
Network – CoNet«

Se dă cuvântul d-nei Andreea Groza care prezintă proiectul de hotărâre şi 
raportul de specialitate.

Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Marius  Rotar  care  prezintă  raportul  de 
avizare din partea comisiei Consiliului local  de studii,  prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ; 

Marius Rotar : «Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.«

Cimpoeş Cornel : «Dacă aveţi întrebări? Dacă nu sunt, supun la vot.«
«Fiind supus la vot, s-a votat cu 18 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 64/2009

2.Modificarea HCL nr. 393/2008
Se dă cuvântul d-nei Andreea Groza care prezintă proiectul de hotărâre şi 

raportul de specialitate.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Marius  Rotar  care  prezintă  raportul  de 

avizare din partea comisiei Consiliului local  de studii,  prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ; 

F – 14 - 09



Marius Rotar : «Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinta adoptării acestuia.«

Cimpoeş Cornel : «Dacă nu sunt intervenţii, supun la vot.«
«Fiind supus la vot, s-a votat cu 18 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 65/2009

3.Declararea ca aparţinând domeniului public al municipiului Alba Iulia a 
unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Lumea Nouă

Se dă cuvântul d-nei Aurica Groza care prezintă proiectul de hotărâre şi 
raportul de specialitate.

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

Bogăţan Ioan : « Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«

Cimpoeş Cornel : «Dacă aveţi întrebări? Dacă nu sunt supun la vot.«
«Fiind supus la vot, s-a votat cu 18 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 66/2009 

În sală a venit d-l consilier Pleşa Gabriel.

4.Aprobă  Asocierea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia  cu 
Consiliul  Judeţean  Alba  şi  cu  Consiliile  locale  ale  municipiilor,  oraşelor  şi 
comunelor judeţului Alba în scopul înfiinţării ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS  ALBA 

Se dă cuvântul d-lui Mircea Rusu care prezintă proiectul de hotărâre.
Se  dă  cuvântul  d-lui  consilier  Bogăţan  Ioan  care  prezintă  raportul  de 

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

Bogăţan Ioan : « Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«

Paul Voicu : « Aş dori, câteva minute,  să vă spun câte ceva despre acest 
proiect. Exact săptămâna aceasta ne-am întâlnit, miercuri mai exact, împreună 
cu colegul nostru de la domeniu, d-l Mircea Rusu şi cu d-na Ileana Krisbai, la 
Consiliul  Judeţean, unde au fost reprezentanţi ai ministerului mediului unde am 
discutat  de  acest  master  plan.  Urmează  apoi  studiu  de  fezabilitate  şi  toate 
autorizaţiile care trebuie primite.  Sunt un număr de 79 de  unităţi administrativ 
teritoriale,  toate  primăriile  din  judeţ  şi  Consiliul  Judeţean,  am semnat  toate 
documentele  şi  sperăm că,  cât  mai  devreme să  avem SF-ul,  proiectele  şi  să 
scoatem  la  licitaţie  acest  proiect  pentru  tot  ce  înseamnă  managementul 
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deşeurilor din judeţul Alba. Dacă vreţi să mă întrebaţi ceva, colegul meu este şi 
el aici, să sperăm că vă putem răspunde, dacă nu întrebăm şi noi la rândul nostru 
şi o să va spunem. Vă mulţumesc.«

Cimpoeş Cornel : «Altcineva , daca mai doreşte să i-a cuvântul? Dacă nu 
se mai înscrie nimeni, supun la vot.»

«Fiind supus la vot, s-a votat cu 19 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 67/2009

5.Aprobă  încheierea  unui  act  adiţional  la  contractul  de  comodat  nr. 
16974/2005 încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi Asociaţia 
Fotbal Club Unirea 1924 Alba Iulia 

Se  dă  cuvântul  d-lui  Inurean  Ioan  care  prezintă  proiectul  de  hotărâre 
precum şi raportul de specialitate.

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

Bogăţan Ioan : « Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu 
avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.«

Inurean Ioan :  «Doresc  să  fac  o  precizare  foarte  scurtă.  Noi  avem un 
contract încheiat la ora actuală cu dumnealor, care expiră în septembrie 2009. Ei 
solicită prelungirea acestui contract în contestul în care echipa intră în divizia A. 
Se cere pentru licienţierea lor, ca să poată face dovada pentru infrastructură au 
nevoie  de  contract  pe  anul  competiţional  2009-2010,  terenul  de  la  Oarda, 
Miceşti şi baza sportivă de la Ampoi II. În afara de ce ne priveşte pe noi le mai 
trebuie un contract cu o sală de sport. Am înţeles că au rezolvat cu sala de la 
Universitate. Noi am promovat proiectul în condiţiile în care îl aveţi în mapă.«

Cimpoeş Cornel : «Întrebări? Altcineva dacă se înscrie la cuvânt. Dacă nu, 
supun la vot.«

«Fiind supus la vot, s-a votat cu 19 voturi pentru.«

S-a adoptat Hotărârea nr. 68/2009

 I Bărdaş Horea : « Vreau să vă spun că este prima dată când aud că din 
primărie cineva are iniţiativă proprie şi eu aş dori ca să fiţi de acord cu mine să 
vedem ce este de făcut pentru că pozele sunt foarte concludente şi să se poată 
lua măsuri ca în oraşul nostru să nu avem panouri ruginite, să nu avem spaţii 
verzi  neîngrijite,  deci  părerea  mea că  ar  trebui,  chiar  dacă  este  foarte  lungă 
şedinţa  viitoare  să  îl  introducem pe ordinea de zi.  Dacă sunteţi  de  acord cu 
mine.«

Cimpoeş Cornel : « Cine este de acord cu propunerea d-lui Bărdaş?«
«Fiind supusă spre aprobare, s-a votat în unanimitate.«
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Paul Voicu : «Dacă îmi daţi voie o secundă. Mirecuri am avut  în această 
sală  o  şedinţă  cu  d-l  Primar,  executivul,  Salprestul,  Poliţia  Comunitară, 
inspectorii de la domeniul public şi am pornit un program de date, pe zone, pe 
tot ce doriţi dumneavoastră, ca într-o lună jumate cât ţine acest program, oraşul 
Alba Iulia, cum obişnuim în fiecare an să facem, primăvară, şi tot oraşul va fi 
luat bucată cu bucată cu această curaţenie de primăvară. Iar vis - a - vis de ce 
spunea colegul nostru Horică Bărdaş, aceste fete superinimoase, împreună cu 
Ileana Krisbai şi împreună cu noi trebuie să vedem tot ce înseamnă în oraşul 
Alba Iulia, reclamă făcută aiurea, ilegal, montată pe ce vreţi, pe stâlpi, pe copaci, 
le vom da un termen de 30 de zile să intre în legalitate ori le i-au jos, dacă nu , le 
vom lua noi jos. Nici nu discutăm. Tot va fi dat jos. D-na arhitect a trimis deja 
adrese la toţi care au panouri puse în municipiul Alba Iulia să şi le revizuiască, 
să le vopsească. Vreau să vă spun că deja s-au făcut paşi. Eu nu consider necesar 
că  pentru  aceste  subiecte  trebuie  să  facem  un  proiect  de  hotărâre.  Dacă 
dumneavoastră consideraţi că vreţi îl punem, dar oricum aceste lucruri se mişcă, 
împreună  cu  d-voastră  şi  executivul.  Nu cred  că  trebuie  neaparat  proiect  de 
hotărâre pentru aşa ceva.«

Bărdaş Horea : « Să introducem la diverse, ca o discuţie.«
Pleşa Gabriel : « D-le viceprimar, o întrebare doar? Înainte să le dăm jos 

să încercăm să le impozităm.«
Paul Voicu : « Le vom impozita când vor fi legale. Au termen 30 de zile să 

intre în legalitate. O să aibă nevoie de avizul comisiei de specialitate, bine că 
multe  nu se  vor  putea  băga  în  legalitate,  că  sunt  puse  aiurea,  dar  o  singură 
chestie şi cu asta închei, toate care sunt, nu vreau să dau nume, şi galbene şi cele 
cu semnul întrebării, şi cu d-l Covaciu, şi altele puse pe stâlpi să le dăm jos. Azi-
mâine vin alegerile europarlamentare şi noi nu le-am data jos pe cele de anul 
trecut. Scuze că am prelungit asa mult şedinţa.«

 A venit la şedinţă şi d-l consilier Baco Mihai. 

Bogăţan  Ioan :  «  O chestie  vreau să  va spun şi  eu.  De la  trei  poduri 
încoace, un întreprinzător a lăsat din loc în loc câte 2 saci, arătau foarte frumos, 
curaţi, aranjaţi. Am sunat la d-na Ileana şi imediat au fost acolo. Vă rog să fiţi 
atenţi şi d-voastră la tot ce se întâmplă în oraş şi să ne informaţi pentru că dânşii 
nu pot ajunge peste tot.«

Paul Voicu : «Chiar şi maşinile care iasă, din tot ce înseamnă şantier, sunt 
o problemă. Degeaba au început să cureţe, pentru că după o lună de zile când 
iasă cu ditamai noroiul pe ele se face la loc. Din suflet vă rugăm să ne sunaţi, că 
noi acţionăm într-o secundă. Afară cu Poliţia comunitară, cu inspectorii, cu toţii, 
şi numai un telefon să ne daţi că maşina cu numărul cutare ....şi într-o secundă 
poliţia comunitară va fi acolo.«

Bărdaş Horea : « Şi tractoare.«
Paul Voicu : «Tot ce murdăreşte. Că dejeaba curăţăm şi băgăm sute de 
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milioane şi ăia vin de pe şantiere şi murdăresc la loc.«

II  Contor  Gheorghe :  « Un grup de cetăţeni  au solicitat  dacă primăria 
poate, să sprijine cumva cum ştie, să facă rost de o vidanjă , pentru că foarte 
mulţi depind de asta. Nu este canalizare, toţi au fose şi nu sunt vidanje. Nu au la 
cine apela.«

Paul Voicu :  « Vreau să  vă spun doar  două vorbe.  Nu mă lungesc cu 
problema asta. Avem mari probleme cu ceea ce înseamnă deversarea vidanjelor 
în  canalizarea  oraşului,  pentru  că  în  momentul  în  care  duc  3,4,10  astfel  de 
maşini  care  deversează  zilnic,  ştiţi  bine  care  sunteţi  în  domeniu  cum se  iau 
probe. Cei de la garda de mediu i-au probe şi amenzile sunt foarte mari pentru 
Apă Canal din cauza acelor indicatori biofizicochimici pe care îi au pentru că nu 
sunt la standarde. Din această cauză, Apa Canal a făcut acest preţ, pentru că 
trebuie  să  arunce,  să  dilueze  apele  de  acolo.  Şi  preţul  pentru  deversarea 
vidanjelor tot noi în suportăm. Este enorm... 114.....«

Contor Gheorghe : «O maşină ia 4,5 milioane.«
Paul Voicu : « Suntem în discuţii cu Apă Canal şi cu cei de la Salprest şi 

vedem unde ajungem cu asta.«
Cimpoeş Cornel : «D-le Baco vă dau cuvântul. Poftiţi.«
Baco Mihai : « Pe strada Olteniei, lângă Instalatorul sunt 2 spaţii , cred ca 

ale  Mureşului,  care  sunt  un  focar  de  infecţie.  A doua  rampă  de  gunoi  a 
municipiului  Alba  Iulia.  Sunt  stive  întregi  de  gunoaie.  Ceva  ce  nu  se  poate 
descrie.«

Cimpoeş  Cornel  :  «Dacă  numai  sunt  şi  alte  discuţii,  declar  şedinţa 
închisă.«

Preşedintele şedinţei, Secretar, 
Consilier Marcel Jeler 

Cimpoeş Cornel Pavel 
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