
           ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi 19 septembrie  2008, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 
local al municipiului Alba Iulia.

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 654 a Primarului municipiului 
Alba Iulia.

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

Bărdaş Horea Mihai.”
Bărdaş Horea Mihai:  "Din totalul de 21 de consilieri aleşi,  sunt prezenţi 19 

consilieri.  Lipsesc  domnii  consilieri  Sandu  Cornel  Stelian,  Tudoran  Radu  Matei. 
Domnul  consilier  Cornea  Vasile  intră  în  sală  şi  începe  să  voteze  la  proiectul  cu 
numărul şase, deci şedinţa noastră este legal constituită."

Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că, la lucrările şedinţei noastre 
mai participă: d-l primar – Mircea Hava,  d-na Lucia Man - şef birou Resurse umane, 
relaţii internaţionale, d-na Silvia Moldovan, d-na Mirela Popescu  precum şi presa.

Bărdaş Horea Mihai: "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.
Bărdaş Horea Mihai: "Pe ordinea de zi  aveţi 7 de proiecte de hotărâre. Peste 

ordinea de zi a fost introdus proiectul cu nr. 8: 
8. Cheltuirea unei sume de bani din bugetul local pentru premierea studenţilor 

de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia care au obţinut rezultate deosebite 
în anul universitar 2007-2008.

Bărdaş Horea Mihai: "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.

Bărdaş Horea Mihai: "Şi acum prezint următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 I. Proiecte de hotărâri privind:
1.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  faza  SF  pentru  proiectul 

„Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative a următoarelor instituţii 
publice din municipiul  Alba-Iulia:  Colegiul  tehnic „Dorin Pavel”,  Căminul  pentru 
persoane  vârstnice,  Direcţia  Programe  din  subordinea  Consiliului  local  al 



municipiului Alba-Iulia.
2.  Aprobarea  participării  municipiului  Alba-Iulia  prin  Consiliul  local  la 

programul  Operaţional  Sectorial  „Creşterea  Competitivităţii  Economice”,  Axa 
Prioritară  4  „Creşterea  eficienţei  energetice  şi  a  securităţii  furnizării,  în  contextul 
combaterii schimbărilor climatice”. D.M.I. 2 „Valorificarea  Resurselor regenerabile 
de  energie  pentru  reproducerea  energiei  verzi”,  Operaţiunea  1:  „Sprijinirea 
investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei 
electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, 
a  resurselor  hidroenergetice,  solare,  eoliene,  a  biocombustibilului,  a  resurselor 
geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie.

3.  Aprobarea  participării  municipiului  Alba-Iulia  prin  Consiliul  local  la 
Caravana  „Pentru  diversitate.  Împotriva  discriminării”  şi  organizarea  „Zilei 
Diversităţii” la Alba-Iulia în data de 25 septembrie 2008.

4. Aprobarea asocierii municipiului Alba-Iulia prin Consiliul local cu Asociaţia 
Vauban în scopul valorificării potenţialului turistic al Centrului istoric.

5.  Aprobarea  participării  municipiului  Alba-Iulia  prin  Consiliul  local  la 
„Programul multianual de finanţare „Selectarea structurilor gazdă pentru Centrele de 
informare ale reţelei Europe Direct în 2009 – 2012.

6. Aprobarea participării unei delegaţii a municipiului Alba-Iulia la reuniunea 
Co Net finanţată de Comisia Europeană prin Programul URBACT II.

7.  Aprobarea  constituirii  Unităţii  de  Implementare  Locale  a  proiectului 
„Reabilitarea  Centrului  istoric.  Traseul  Estic,  Traseul  Sudic,  Traseul  Nordic. 
Fortificaţia de tip Vauban – Alba-Iulia.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:

1.  Aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  faza  SF  pentru  proiectul 
„Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative a următoarelor instituţii 
publice din municipiul  Alba-Iulia:  Colegiul  tehnic „Dorin Pavel”,  Căminul  pentru 
persoane  vârstnice,  Direcţia  Programe  din  subordinea  Consiliului  local  al 
municipiului Alba-Iulia.

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

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

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

Bărdaş Horea Mihai: "Discuţii dacă sunt referitoare la acest proiect?”
Nicuşor Moldovan: “Este vorba de o documentaţie care va însoţi o aplicaţie de 

finanţare  pe  care  municipiul  Alba-Iulia,  prin  intermediul  Consiliului  local,  o  va 
depune la finanţare, la sfârşitul acestei luni, în data de 30 septembrie. Este vorba de o 
finanţare pe care Uniunea Europeană şi Guvernul României oferă autorităţii publice 
locale, prin intermediul Programului Operaţional Sectorial, creşterea competitivităţii 
economice,  una  dintre  axele  acesteia,  cea  care  susţine  accesul  şi  încurajează 



promovarea  surselor  de  energie  din  surse  regenerabile.  Pe parcursul  anului  trecut 
dumneavoastră aţi aprobat întocmirea unei documentaţii tehnico-economice care să 
fezabilizeze patru obiective: Căminul pentru persoane vârstnice de la schit, Centrul 
de Zi.”

Bărdaş Horea Mihai: "Mulţumim domnule Moldovan.”
Cimpoieş Cornel Pavel: “Trebuie reaprobat un PUZ încă o dată pentru că acum 

am pus şi normele de aplicare.”
Baco Mihai: “Ştim domnule Cimpoieş.”
Bărdaş Horea Mihai: "Domnilor consilieri dacă nu  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. 302/2008

2.  Aprobarea  participării  municipiului  Alba-Iulia  prin  Consiliul  local  la 
programul  Operaţional  Sectorial  „Creşterea  Competitivităţii  Economice”,  Axa 
Prioritară  4  „Creşterea  eficienţei  energetice  şi  a  securităţii  furnizării,  în  contextul 
combaterii schimbărilor climatice”. D.M.I. 2 „Valorificarea  Resurselor regenerabile 
de  energie  pentru  reproducerea  energiei  verzi”,  Operaţiunea  1:  „Sprijinirea 
investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei 
electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, 
a  resurselor  hidroenergetice,  solare,  eoliene,  a  biocombustibilului,  a  resurselor 
geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie.

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

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

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

Bărdaş Horea Mihai: "Discuţii dacă aveţi?”
Nicuşor  Moldovan:  “Legat  de  acest  proiect.  Cererea  de  finanţare  2% 

contribuţia locală  a  municipiului  Alba-Iulia  plus cheltuielile  de TVA  care vor  fi 
recuperate până la finalul proiectului.”

Bărdaş Horea Mihai: "Domnilor consilieri dacă nu  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. 303/2008

3.  Aprobarea  participării  municipiului  Alba-Iulia  prin  Consiliul  local  la 
Caravana  „Pentru  diversitate.  Împotriva  discriminării”  şi  organizarea  „Zilei 
Diversităţii” la Alba-Iulia în data de 25 septembrie 2008.

Se dă cuvântul d-nei Crina Iacob  care prezintă proiectul de hotărâre precum şi 



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

din partea comisiei de specialitate a Consiliului local de studii, prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, servicii publice, comerţ.

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

Bărdaş Horea Mihai: "Are cuvântul domnul viceprimar Paul Voicu.”
Paul Voicu: “Acest proiect a fost modificat puţin ieri şi dacă permiteţi doamna 

Crina Iacob o să vă explice.”
Crina Iacob: “Pe parcursul anului trecut Consiliul local al municipiului Alba-

Iulia în parteneriat cu Fundaţia PAEM Alba, au semnat un contract de finanţare direct 
cu Comisia Europeană pentru Centrul Europe Direct. Şi în acest context, cu ocazia 
acestui eveniment care se organizează în ţara noastră în două locaţii, Alba-Iulia şi 
Timişoara, suntem nevoiţi să participăm şi să majorăm bugetul pe care noi l-am pus 
iniţial ca şi contribuţie locală. Iniţial am aprobat 6000 euro.”

Paul Voicu: “Cred că aţi văzut afişele din oraş. Pe 25 septembrie este acest 
proiect: Împreună pentru diversitate şi discriminare. Toată participarea noastră este 
făcută  de  Comisia  Europeană.  Participarea  noastră  este  în  jur  de  8000  de  euro. 
Trebuie să suplimentăm faţă de 6000 de euro cât am pus iniţial. În total ar fi 8000 
euro. Toată participarea este pentru concursuri, licee, şcoli, persoane cu dizabilităţi 
din municipiul Alba-Iulia."

Bărdaş Horea Mihai: “Discuţii?”
Bărdaş Horea Mihai: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot 

prezentul proiect de hotărâre." 

"Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 18 voturi pentru."
Coşeriu Sorin Nicolae: “Aici la articolul 1 scrie: se majorează cu 6000 euro.”
Baco Mihai: “Cu 8 în loc de 6.”
Crina Iacob: “Se mai adaugă încă 2000 de euro.”
Coşeriu Sorin Nicolae: “Deci să modificăm aici.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 304/2008

4. Aprobarea asocierii municipiului Alba-Iulia prin Consiliul local cu Asociaţia 
Vauban în scopul valorificării potenţialului turistic al Centrului istoric.

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

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

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

Bărdaş Horea Mihai: "Domnilor consilieri dacă nu  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. 305/2008

5.  Aprobarea  participării  municipiului  Alba-Iulia  prin  Consiliul  local  la 
„Programul multianual de finanţare „Selectarea structurilor gazdă pentru Centrele de 
informare ale reţelei Europe Direct în 2009 – 2012.

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

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

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

Bărdaş Horea Mihai: "Domnilor consilieri dacă nu  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. 306/2008

Vine domnul consilier Cornea Vasile.

6. Aprobarea participării unei delegaţii a municipiului Alba-Iulia la reuniunea 
Co Net finanţată de Comisia Europeană prin Programul URBACT II.

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

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

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

Crina Iacob: “Este vorba de un proiect pe care noi deja îl avem în finanţare 
împreună cu mai multe companii a unor municipalităţi din Europa, Berlin Liverpool 
şi  are  loc  o  întrunire  a  membrilor  echipei  de  implementare  însoţiţi  de  Primarul 
municipiului Alba-Iulia. Aşa sună invitaţia. Şi în plus de un reprezentant al autorităţii 
de management care este Ministerul dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor.”

Bărdaş Horea Mihai: "Domnilor consilieri dacă nu  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. 307/2008



7.  Aprobarea  constituirii  Unităţii  de  Implementare  Locale  a  proiectului 
„Reabilitarea  Centrului  istoric.  Traseul  Estic,  Traseul  Sudic,  Traseul  Nordic. 
Fortificaţia de tip Vauban – Alba-Iulia.

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

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

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

Crina  Iacob:  “După  cum  ştiţi  o  etapă  următoare  pe  care  noi  trebuie  să  o 
parcurgem este analiza proiectului tehnic. Deci noi ne aflăm în faza precontractuală 
de semnare a contractului de finanţare. În acest moment, aşa cum ne-a scris în cererea 
de finanţare, trebuie să constituim acea unitate de implementare locală care de fapt 
este o structură cu stat de funcţii, cu regulament propriu de funcţionare în subordinea 
Consiliului local. De fapt e format din persoane care se află în Direcţia investiţii, 
Direcţia cheltuieli şi Direcţia Programe, care au atribuţii diferite.”

Bărdaş Horea Mihai: "Domnilor consilieri dacă nu  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. 308/2008

8. Cheltuirea unei sume de bani din bugetul local pentru premierea studenţilor 
de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia care au obţinut rezultate deosebite 
în anul universitar 2007-2008.

Se dă cuvântul d-nei 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,  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”.

Bărdaş Horea Mihai: "Domnilor consilieri dacă nu  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. 309/2008



DIVERSE

Bărdaş Horea Mihai: “Proiectele de pe ordinea de zi s-au discutat. Dacă mai 
aveţi şi alte probleme?”

1. Marcel Jeler: “În dosare aveţi Regulamentul de organizare şi funcţionare  pe 
care l-am aprobat cu modificări  în şedinţa de data trecută. Mai aveţi o adresă din 
partea Prefecturii care trebuie să vă fie adusă la cunoştinţă.”

2. Bărdaş Horea Mihai: “Are cuvântul domnul consilier Baco Mihai.”
Baco Mihai: “În perioada prezidenţiatului meu am avut o sesizare, de fapt o 

cerere şi  aş vrea pentru noii  noştri  colegi  care nu cunosc,  unii  dintre ei,  menirea 
consilierilor  să  spun  câteva  cuvinte.  Domnul  Puican  a  solicitat  să  i  se  pună  la 
dispoziţie, în scris şi pe CD, hotărârile Consiliului local din perioada 2004 – 2008 cu 
privire la bugetul Consiliului local. Vreau să vă spun că dumneavoastră în calitate de 
consilier, domnule Puican, nu aveţi abilitatea şi nu v-a dat puterea de a verifica modul 
în care Consiliul local şi-a desfăşurat activitatea în perioada 2004 – 2008. Ca orice 
cetăţean dumneavoastră aveţi acces la  documente pe care vi le aprobă Primarul că le 
puteţi  vedea.  Dar  nu  să  vi  se  pună  la  dispoziţie  aceste  documente  pe  care 
dumneavoastră  le  solicitaţi  să  le  verificaţi  în  mod  expres.  Dumneavoastră  aveţi 
responsabilităţile stabilite prin Legea nr. 215 din momentul în care aţi fost ales şi 
validat ca şi  consilier  şi  nu v-a validat nimeni pe dumneavoastră să ne verificaţi 
activitatea  pe  care  noi  am desfăşurat-o  în  perioada  2004 –  2008.  Cei  care  ne-au 
verificat activitatea a fost electoratul şi Curtea de Conturi. Dumneavoastră nu aveţi 
dreptul  de  a  verifica  activitatea  Consiliului  local.  Din  momentul  acesta 
dumneavoastră răspundeţi alături de noi pentru ceea ce se întâmplă în Consiliul local. 
Nu să cereţi dumneavoastră să vi se pună la dispoziţie.”

Puican Ioan: “Eu am cerut. Nu mi se dă. Am încheiat.”
Aceasta  am  vrut  să  spun.  Dumneavoastră  nu  sunteţi  abilitat  să  verificaţi 

activitatea Consiliului  local în perioada 2004 – 2008. Aşa aţi  solicitat  şi  eu v-am 
răspuns.”

Puican Ioan: “Nu am nimic împotrivă. Eu am cerut domnului secretar să mi se 
răspundă în scris. Nu se poate şi gata.”

Baco Mihai: “Eu v-am răspuns pentru că aţi făcut solicitarea în perioada cât am 
fost eu preşedinte.”

Paul Voicu: “Fără nici o supărare domnule Puican. Aş vrea să vă spun câteva 
lucruri  pur  administrative,  fără  divergenţe.  Ca  să  puteţi  avea  accesul  la  aceste 
documente din 2004  - 2008, dumneavoastră puteţi veni când doriţi la Primărie să 
intraţi în arhivă. Sunt foarte multe documente. Oricum dumneavoastră le puteţi vedea 
şi pe site-ul Primăriei. E imposibil şi ilegal şi foarte greu şi tehnic administrativ să vi 



se pună la dispoziţie. Trebuie să stea cineva în arhivă două luni de zile să caute zecile 
de documente şi proiectele pentru a vi le pune la dispoziţie şi în scris şi pe suport 
electronic. Nu se poate.”

Puican Ioan: “Nu se poate şi gata. Eu am discutat şi cu domnul secretar.”
Paul Voicu: “Este o chestiune fantastică. Cineva să stea 2 luni de zile în arhivă 

şi să caute. Este absurd.”
Puican Ioan: “Eu am solicitat să mi se răspundă în scris şi nu am primit nimic.”
Marcel Jeler: “Dar vi l-am trimis prin poştă.”
Paul Voicu: “Vi l-am trimis prin poştă. Avem confirmarea.”

Bărdaş Horea Mihai: „Dacă nu mai sunt discuţii atunci declar şedinţa închisă”.

Alba Iulia, 19 septembrie  2008

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,   SECRETAR, 
             Consilier                                                                 
 Bărdaş Horea Mihai                                                  Marcel Jeler       
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