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 Încheiat azi 23 octombrie 2009, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia. 

 Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 554/2009 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: "Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenţi 17 

consilieri. Lipsesc domnii consilieri Breaz Valer Daniel, Domuţa Iulius Viorel, Maier 

Eugen, Sandu Cornel Stelian, deci şedinţa noastră este legal constituită." 

 Domnilor consilieri doresc să precizez faptul că la lucrările şedinţei noastre  

participă: d-l Primar Mircea Hava, d-l secretar Marcel Jeler, d-na Lucia Man - şef 

birou Resurse umane, relaţii internaţionale, d-na Georgeta Rânghet - şef Serviciu 

administraţie publică locală, juridic, contencios, autoritate tutelară, d-na Mirela 

Popescu - consilier juridic, doamna Crina Iacob -   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 15 voturi pentru." 

 Vasile Cornea: "Dacă nu sunt discuţii la diverse, vă  prezint următorul 

 

 

                                 PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

 

 I. Proiecte de hotărâri privind: 

 1. Aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate, pentru 

„Implementarea modelului de management al relaţiei cu cetăţenii (CRM) în 

administraţia publică locală prin servicii electronice moderne”. 

2. Aprobă participarea unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Alba 

Iulia la Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice”. Axa 



3. DMI 2. Operaţiunea „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi 

asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, cu Proiectul 

„Implementarea modelului de management al relaţiei cu cetăţenii (CRM) în 

administraţia publică locală prin servicii electronice moderne”. 

 3. Aprobă deplasarea domnului Belală Mihai în Spania, la Almeria, în perioada 

28 - 30 octombrie 2009. 
 

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

 1. Aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate, pentru 

„Implementarea modelului de management al relaţiei cu cetăţenii (CRM) în 

administraţia publică locală prin servicii electronice moderne”. 

 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 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." 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură.  

Cimpoeş Cornel Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 Crina Iacob: "În cadrul celei de-a doua sesiuni de depuneri  pe Programul 

Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice respectiv Axa 3 Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public intenţionăm să 

depunem o nouă cerere de finanţare pentru extinderea GIS-ului pe care noi astăzi îl 

avem deja semnat în vederea extinderii către toate compartimentele Primăriei şi 

dezvoltarea altor module  pe care le aveţi trecute în referat. Valoarea proiectului este 

de această dată de aproximativ 1 milion de euro cu surse de finanţare de 2% din 

bugetul local." 

  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 15 voturi pentru." 

 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 332/2009 

 



 

 2. Aprobă participarea unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Alba 

Iulia la Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice”. Axa 

3. DMI 2. Operaţiunea „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi 

asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, cu Proiectul 

„Implementarea modelului de management al relaţiei cu cetăţenii (CRM) în 

administraţia publică locală prin servicii electronice moderne”. 

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

din partea comisiei 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." 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Cimpoeş Cornel Pavel care prezintă raportul de 

avizare din partea Comisiei Consiliului local  de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură.  

 Cimpoeş Cornel Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi 

nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

Cimpoieş Cornel Pavel: "Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre  

şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia." 

 

Intră în sală domnul consilier Cimpoeş Cornel Pavel. 

 

Crina Iacob: "Acest proiect vă propune aprobarea participării  la acest program 

cât şi a bugetului de proiect care a fost dezvoltat în documentaţia tehnică studiu de 

fezabilitate şi angajamentul Consiliului local că va pune costurile neeligibile  ce 

constau în general în costurile aferente taxei pe valoarea adăugată care ulterior se vor 

recupera." 

 Vasile Cornea: "Dacă nu sunt discuţii supun la vot proiectul de hotărâre."  

    "Fiind supus la vot propunerea a fost votată cu 16 voturi pentru." 

 

         S-a adoptat Hotărârea nr. 333/2009 
 

 Intră în sala de şedinţă domnul consilier Hondola Liviu. 

 

 3. Aprobă deplasarea domnului Belală Mihai în Spania, la Almeria, în perioada 

28 - 30 octombrie 2009. 

 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 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." 

Luci Man: "Deplasarea se va face la seminarul Provocările socio-economice al 

centrelor urbane istorice. Este vorba de un seminar. La acest seminar participă şi 

reprezentanţi ai municipalităţilor din Grecia, Italia, ocazie cu care se va constitui o 

reţeauă europeană a centrelor istorice urbane la care şi noi vom fi membrii fondatori. 

Aceasta am vrut să vă spun că şi noi vom fi membrii fondatori." 

   Vasile Cornea: "Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot proiectul de hotărâre." 

  „Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 17 voturi pentru." 

 

 S-a adoptat Hotărârea nr. 334/2009 

 

 Paul Voicu: "Vreau să anunţ pe colegii care fac parte din comisia de 

repartizare a apartamentelor ANL, luni la ora 13,00 este ultima întâlnire a comisiei şi 

facem finalul pe care îl vom prezenta în şedinţă. Practic de câteva luni am întins 

problema aceasta. Au fost atâtea contestaţii. Au fost lămuriri. S-a verificat încrucişat 

cum s-a spus în comisie inclusiv adeverinţele medicale, certificatele. Şi la casa de 

asigurări de sănătate s-a verificat dacă au medicamentaţie prescrisă în 2009 pentru 

cei care au venit cu certificatele medicale. Am luat şi fişele medicale de la medicii de 

familie pentru toţi care au depus certificate medicale şi să facem ultimele lămuriri ca 

să nu mai avem nici un dubiu la şedinţă." 

 Bărdaş Horea Mihai: "Domnul preşedinte. Bolnavii de astm. Uitaţi ce poartă." 

 Paul Voicu: "Din opt, unul singur are scris astm bronşic. Restul nici unul. Nici 

la casa de sănătate. Dar aceasta o să vă prezint în şedinţă." 

 Rotar Marius: "Eu aş vrea să-l felicităm pe domnul Bărdaş. Şi de asemenea aş 

dori ca cei care au crezut  vreo clipă că este informator al securităţii şi care l-au şi 

jignit, nu să-şi ceară scuze ci să-şi facă nişte mustrări de conştiinţă  ca să-şi dea 

seama că uneori se mai greşeşte în viaţă  aruncându-te să faci  afirmaţii nefondate." 

 Mircea Hava: "Domnul coleg. Ca să faci chestiuni de genul acesta trebuie să ai 

în primul rând ce să răspunzi.  Când nesimţirea ţine loc de orice ce să mai vrei. Este a 

şaptea oară când colegul nostru este din partidul handicapaţilor sănătoşi. Este a 

şaptea oară când îi doresc să fie la fel. Şi toţi cei dragi cu mama. Că şi de mama zice. 

Unde e nesimţire până în pod. Ea este mama preşedintelui partidului handicapaţilor 

sănătoşi. Atât i-am spus. Să-i dea Dumnezeu sănătate la toţi cei dragi şi la care au 

făcut afirmaţiile. Exact cât are mama. Nici mai mult, nici mai puţin. Şi la cel care a 

vorbit. Exact ca lui. Şi ca şi tatăl lui Florin. Ori ca domnul Cornea. În rest nimic nu le 

doresc. Gata. S-a făcut linişte." 



 Paul Voicu: "Domnul Cornea! Îmi daţi voie să le transmit ceva. Să-i rugăm să 

te pună pe listă că nu ai fost niciodată citit în ziar." 

 Vasile  Cornea: “Vă rog să-i comunicaţi domnului Atanasiu că sunt şi eu 

handicapat. Am certificat de handicapat. Să-i dea Dumnezeu boala mea.” 

 Hondola Liviu: “Noi nu avem nici un amestec, domnul preşedinte. Eu am 

repetat şi în şedinţa de data trecută.” 

 Paul Voicu: “Dar nu am spus nimica. Am citit în presă.” 

 Hondola Liviu: “Nu dar aţi spus să-i transmitem. În Partidul Naţional Liberal 

sunt patru oameni.” 

 Coşeriu Sorin Nicolae: “Domnul preşedinte. Am şi eu o intervenţie. Apreciez 

ce a spus domnul Rotar  de colegul Bărdaş dar nu văd cine de aici i-a adus vreo 

jignire.” 

 Rotar Marius: “Nu am zis de voi. V-am pomenit numele vostru?” 

 Mircea Hava: “Am atâţia ani în politică ca să nu cred că cineva din partea 

partidului se duce la presă, în special la un post de radio pentru care a primit şi o 

amendă. Ştiu că a fost cineva şi a făcut afirmaţii de genul că cineva este paraşută. 

Aşa a spus. O ştim. Şi Monica Pop a fost paraşută. Şi nu pot să cred că voi care 

sunteţi în conducere nu aţi luat nici o măsură. Înseamnă că a fost complice. Când o să 

vedeţi de la noi că iasă cineva şi o să vorbească prostii de genul acesta şi eu nu o să 

iau atitudine vă rog frumos să-mi spuneţi.” 

 Hondola Liviu: “Dar la fiecare şedinţă ne spuneţi.” 

 Mircea Hava: “În continuare o spun până când se termină.” 

 Puican Ioan: “Dar dumneavostră ştiţi că noi nu am luat nici o atitudine?” 

 Mircea Hava: “Domnul profesor vă felicit dacă aţi luat. Nu poţi să laşi un 

membru vicepreşedinte al partidului la municipiu să spună că cine ştie unde se duce. 

Cine mă îmbracă, cine mă dezbracă că mi şi greaţă să le spun.” 

 Hondola Liviu: “E o lună de campanie electorală.” 

 Marius Rotar: “Sigur că e campanie dar e urât să fie atacate familiile. Lupta 

politică trebuie dusă între cei care fac politică şi nu au nici un amestec familiile.” 

 Coşeriu Sorin Nicolae: “Eu am o propunere. Haideţi să ducem polemica pe 

idei şi pe principii şi să lăsăm chestiunile acestea.” 

 Bărdaş Horea Mihai: “Niciodată nu am acuzat pe colegii liberali din consiliu 

de ceva. Dar aş vrea să le spun domnilor colegi de la Partidul Naţional Liberal  că de 

la voi de la partid s-a trimis un fax în momentul în care am avut procesul şi a apărut 

în ziar atacat de tineretul liberal şi a fost trimis faxul direct la Curtea de Apel 

Bucureşti. Şi atunci ce vreţi să cred. Că îmi vreţi binele trimiţând faxul acesta. Eu am 

cei mai mulţi prieteni în Partidul Naţional Liberal dintre toate partidele. Şi nu cred că 

vreunul dintre dumneavoastră poate gândi în halul acesta încât să trimită în ziua 

procesului  articolul. Dar voi îl lăsaţi şi perpetuaţi chestiunea aceasta." 

 Mircea Hava: "Dumneavoastră vă convine chestia aceasta." 



 Coşeriu Sorin Nicolae: "Nu ne convine. Sunt nişte probleme care se discută 

între partide şi care pot fi rezolvate prin conferinţă de presă şi în instanţă. Dar nimeni 

nu face nimica. Le discutăm aici. Ne puneţi la colţ. Faceţi chestia aceasta şi spuneţi: 

ne-a calomniat. Să-i daţi în judecată." 

  Vasile Cornea: „Dacă nu mai sunt şi alte materiale de prezentat iar punctele de 

pe ordinea de zi s-au epuizat atunci declar şedinţa închisă". 

 

 

 

  Alba Iulia, 23 octombrie 2009 
 

 

 

 

 

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,       SECRETAR,  

               Consilier                                                                    

           Vasile Cornea                                                            Marcel Jeler         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 


