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Încheiat azi  6 ianuarie 2010, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 

local al municipiului Alba-Iulia. 

Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr. 788/2009 a Primarului 

municipiului Alba-Iulia. 

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local sunt publice. 

Popa Pavel: “Conform înţelegerii anterioare preşedintele şedinţei este domnul 

Domuţa Iulius Viorel.” 

 Domuţa Iulius Viorel: "Din totalul de 21 de consilieri aleşi, sunt prezenţi 20 

consilieri. Lipseşte domnul consilier Sandu Cornel Stelian 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 secretar Marcel Jeler, d-na Silvia 

Moldovan, d-na Georgeta Rânghet - şef serviciu administraţie publică locală, juridic 

contencios, autoritate tutelară, d-na Mirela Popescu – consilier juridic, d-na Mihaela 

Petcu - consilier  precum şi presa. 

 Domuţa Iulius Viorel: "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 20 voturi pentru. 

 Domuţa Iulius Viorel: "Pe ordinea de zi  aveţi 2 proiecte de hotărâre. Cine este 

de acord cu ordinea de zi?" 

Fiind supusă la vot, propunerea a fost votată cu 20 voturi pentru. 

Domuţa Iulius Viorel: “Şi acum prezint următorul:” 

 

 
 PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

 

 

 I. 

 1. Aprobă tarifele de distribuţie apă potabilă şi canalizarea practicate de SC 

APA CTTA SA ALBA. 

 2. Aprobă studiul de fezabilitate "Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de 

alimentare cu apă, canalizare şi tratare apă uzată în aglomerarea Alba Iulia" din 

cadrul proiectului major "Extinderea şi reabiliatarea infrastructurii de apă şi apă uzată 

din judeţul Alba." 
  

 



Domuţa Iulius Viorel: „Domnilor consilieri, dacă nu aveţi discuţii la diverse 

vă propun să trecem la ordinea de zi.” 

 

 1. Aprobă tarifele de distribuţie apă potabilă şi canalizarea practicate de SC 

APA CTTA SA ALBA. 

 Se dă cuvântul d-nei Moldovan Silvia 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." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Eu am fost atent la acest proiect. Am înţeles că 

argumentele majorării preţului la apă potabilă şi la canal au la bază inflaţia precum şi   

alinierea preţului la operatorul regional. Înţeleg că operatorul regional este APA 

CTTA . Totuşi este o creştere de 20% într-un an de zile. Nu ştiu dacă nu este cam 

mult. Sigur, eu am comparat  cu preţurile pe care le-am aprobat la începutul anului 

2009 şi acelea erau fără TVA. Dar chiar şi aşa este o creştere de 20%. Iar la alţi 

consumatori, alţii decât persoanele fizice, la populaţie creşterea este de 20% iar la 

canal este chiar mai mare pentru populaţie decât la agenţii economici. 28% la 

populaţie, 20% la agenţii economici. Creşterea în sine poate este argumentată. Aici nu 

se prezintă argumente decât cele pe care vi le-am spus. Inflaţia este unificarea 

preţului la nivelul operatorului regional. Poate că sunt şi alte argumente. Dar 20% 

mie mi se pare foarte mult într-un an de zile." 

 Silvia Moldovan: "Nu e 20%." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Ba da e 20%." 

 Silvia Moldovan: "Nu e 20%. Depinde la ce vă raportaţi." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Ne raportăm la inclusiv TVA." 

 Silvia Moldovan: "Preţul la apă a fost anul trecut 1,97. De la 1,97 la 2,16..." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Ori le luăm cu TVA  pe amândouă ori le luăm fără 

TVA." 

 Marius Rotar: "Fără TVA nu cred că putem discuta aici că e societate 

comercială." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Discutăm de populaţie acum care este inclusiv TVA. 

Oricum eu asupra creşterii vreau să ne gândim un pic dacă nu cumva e cam mare." 

 Silvia Moldovan: "Preţul de livrare este de 1,97. Majorat cu coeficientul 

provenit din strategia de tarifare de 5% şi cel de actualizare a preţurilor respectiv 

indicele de inflaţie de 4,5%. Deci 1,97 este preţul de producţie la care se pune     

TVA-ul. Acea creştere de 1,57 pe care aţi avut-o înainte  conţinea TVA-ul." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Nu este doamna Silvia. E 20%  vă spun eu. Calculaţi. 

Tariful propus pentru populaţie este 2,57 iar cel pentru populaţie de acum 1 an este 

1,83 + TVA. Puneţi la 1,83 + TVA şi este 3,6. Deci înseamnă undeva la 2,2. Şi dacă 

împărţiţi 2,57 la 2,2  apropape 20%." 

 Silvia Moldovan: "Dar cel de la populaţie nu a fost 1,83. Pentru că era fără 

TVA." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Nu. S-a  pus TVA. Am mai pus 0,36." 



 Silvia Moldovan: "Da era fără TVA." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Şi dacă împărţim 2,57 la 2,2 e aproape 20% creşterea. 

18% să fie. Tot este." 

 Silvia Moldovan: "Fundamentarea este făcută faţă de preţul unitar." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Eu nu contest." 

 Silvia Moldvan: " Preţul unitar este acelaşi 2,16. La populaţie se pune TVA iar 

la agenţi nu se afişează pentru că aceştia şi-l deduc." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Aceasta am înţeles. Haideţi să luăm populaţia. 

Împărţim 2,57 la preţul vechi de anul trecut care era de 2,2 inclusiv TVA. Amândouă 

le luăm cu TVA. Creşterea este undeva de 18%." 

 Silvia Moldovan: "1,97 înmulţit cu 19%. Nu am calculator." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Dar de ce puneţi 1,97 pentru că a fost 1,83 aprobat de 

noi acum un an." 

 Silvia Moldovan: "Nu a fost 1,83. A fost 1,97. A fost o greşeală de calcul anul 

trecut. În luna ianuarie, la sfârşitul lunii am corectat-o. Într-o şedinţă de consiliu. A 

fost o eroare de calcul. De aceea am corectat preţul.  Deci preţul de producţie a fost 

de 1,97 la care s-a adăugat TVA-ul. Şi la 1,97 aplicând cei doi coeficienţi se ajunge la 

2,16." 

 Domuţa Iulius Viorel: "Au sosit domnii de la APĂ. Dacă aveţi nelămuriri." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Discutam până să veniţi dumneavostră. Întreb un 

singur lucru. Cât e preţul pe metru cub de apă potabilă la populaţie inclusiv TVA?" 

 Sanda Ioniţă: "2,57." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Nu. Cel vechi. 2,57 aţi propus." 

 Sanda Ioniţă: "1,97 + TVA." 

 Contor Gheorghe: "2,16." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Dacă a fost 1,97 + TVA creşterea într-adevăr este mai 

mică. Cam 10%." 

 Moldovan Silvia: "Este 9,5." 

 Domnul Lazăr: "Creşterea este de 10% şi se compune din inflaţie care este de 

4,5 plus montajul pentru unificarea preţului." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Cum vă explicaţi dumneavoastră că la un referat pe 

care l-aţi făcut dumneavoastră pentru anul 2009 ni s-a propus un preţ de 1,83 

lei/metru cub la populaţie care s-a dovedit ulterior nereal şi am intervenit asupra lui şi 

l-am mai majorat o dată." 

 Silvia Moldovan: " Domnul consilier. Nu a fost nereal. Nu a fost bine calculat." 

 Domnul Lazăr: "În avizul făcut de ANRSC pe care dumneavoastră îl aveţi 

acolo." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Nu îl avem." 

 Domnul Lazăr: "Îl aveţi. Preţul se compune din preţul de producţie al 

operatorului de la sursa de la Petreşti la care s-a adăugat preţul de distribuţie. 

Dumneavostră din greşeală nu aţi adunat aceste două preţuri." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Noi?" 

 Domnul Lazăr: "Nu dumneavoastră. Cine a făcut proiectul. Şi a trebuit să 

corectăm. Să adunăm aceste două preţuri. Practic s-a făcut o corectură. În avizul 

ANRSC preţul se compune din 0,47 cât e preţul de producţie la care se adaugă preţul 

de distribuţie care e 1,69. Şi cu acela iese 2,57. Şi la populaţie este inclus  TVA-ul în 



preţ iar la agenţii economici nu pentru că acesta se deduce." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Acest 2,57 reprezintă alinierea de tot la operatorul 

regional sau încă mai sunt etape de parcurs?" 

 Domnul Lazăr: "Încă mai avem operatori. De exemplu Sebeşul pentru că a 

intrat în operator de abia un an şi a avut un anumit preţ la el creşterea este mai mare 

ca să ajungem în 2011 la un preţ unitar." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Anul 2013 este propus." 

 Domnul Lazăr: "În 2013 la canal. La apă a venit acum consultantul. Alba Iulia 

nu are în documentaţia pe care o aprobaţi dumneavoastră, în SF nu are apă fiindcă a 

depăşit gradul de acoperire cu apă de 90%. O au numai cei care au până la 90%. 

Restul numai canal." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Din previziunile dumneavoastră în 2011 aplicăm 

numai inflaţia ori mai aplicăm şi o altă corecţie." 

 Domnul Lazăr: "Numai inflaţia. Este un montaj de creştere a preţurilor. Pe 

SAMTID a fost un montaj. Acum ca să accesăm POS MEDIU s-a făcut un nou 

montaj şi aveţi acolo creşterea până în 2013. Acum aplicăm la proiectul acesta 3,2  

care era pe SAMTID 4,5 inflaţia plus diferenţa de 3,2 până la 5 care e pe POS 

MEDIU." 

 Marius Rotar: "Procentul acesta de creştere vă ajută să realizaţi investiţiile." 

 Domnul Lazăr: "Procentul acesta aşa este calculat de expertul economico-

financiar care face parte din această firmă încât să ne permită să luăm creditul de 7,9 

milioane de euro care e partea operatorului regional în proiectul POS MEDIU care e 

de 102 milioane de euro." 

 Coşeriu Sorin Nicolae: "Aici la canal, poate nu am calculat eu bine, dar se pare 

că această creştere e mai mare la populaţie decât la agenţii economici." 

 Sanda Ioniţă: "E aceeaşi." 

 Domnul Lazăr: "Pentru informarea dumneavoastră. Până în 2011 şi agenţii 

economici de pe magistrală trebuie să ajungă la preţ unic. Vă dau exemplu firma 

Transavia care e racordată direct la magistrală. Acum la ei preţul e unu mai mic. Dar 

în procesul verbal încheiat cu noi până în 2011 va fi acelaşi preţ. La ei creşterile au 

fost mult mai mari pentru că am început uniformizarea mai târziu cu doi ani." 

 Baco Mihai: "În primul rând vreau să vă spun La mulţi ani! Raportat la canal aş 

avea o mică plângere pe care i-am spus-o domnului Meteş. Mă fac purtătorul de 

cuvânt al cetăţenilor din zona Iaşilor, Siretului şi Olteniei. Există un canal care nu 

cred că mai este folosit de multă vreme dar care scoate un miros foarte urât de nu mai 

poţi sta acolo. L-am rugat pe domnul Meteş să vină să băgăm apă şi să scoatem ceva 

de acolo. Pentru că acum e iarnă dar când iasă soarele nu mai poţi sta în zonă. Şi 

atunci pun întrebarea de ce plătim canalizarea ca să simţim mirosurile acestea la noi 

în curte?" 

 Domnul Lazăr: "Dacă vă uitaţi în SF, în partea a doua a materialului vedeţi 

reabilitarea bazinului de retenţie. Şi pe strada Bucureşti şi Olteniei este un bazin de 

retenţie care practic e la pământ. Inclusiv staţiile de pompare vor fi reabilitate. O dată 

cu treaba aceasta vor dispărea şi inundaţiile şi disconfortul creat de miros."   

 Domuţa Iulius Viorel: "Domnilor consilieri dacă nu  sunt discuţii supun la vot 

prezentul proiect de hotărâre."  

 "Fiind supus la vot acesta a fost votat cu 20 voturi pentru." 



  

            S-a adoptat Hotărârea nr. 1/2010 

 

 2. Aprobă studiul de fezabilitate "Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de 

alimentare cu apă, canalizare şi tratare apă uzată în aglomerarea Alba Iulia" din 

cadrul proiectului major "Extinderea şi reabiliatarea infrastructurii de apă şi apă uzată 

din judeţul Alba." 

 Se dă cuvântul doamnei Silvia Moldovan 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." 

 Se dă cuvântul d-lui consilier Baco Mihai care prezintă raportul de avizare din 

partea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură. 

Baco Mihai: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre  şi nu avem 

obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.” 

Silvia Moldovan: "Prima dată trebuie să vă spun că nu poate fi vorba de 

aprobarea indicatorilor pentru că nu avem competenţa legală pentru a aproba 

indicatorii tehnico-economici pentru o investiţie finanţată din fondurile publice peste 

valoarea de 25 milioane de roni. Nu putem face decât însuşirea indicatorilor tehnico-

economici rezultaţi din proiect. Ca şi valoare aşa cum aţi văzut în anexa nr. 2 la 

proiect este vorba de 27,65 milioane de euro pentru investiţii care se referă la 37,4 km 

de reţele extindere în Miceşti, Bărăbanţ, Oarda şi Partoş şi în Alba-Iulia. Iar pentru 

reabilitare se propune bazinul de retenţie din zona străzii Bucureşti, Olteniei şi 

bazinul de retenţie de pe strada Ferdinand. În staţiile de pompare  înlocuirea 

pompelor şi construirea unei noi staţii de epurare în locul celei existente. Din 

construcţia existentă se va menţine doar corpul administrativ care se va moderniza. 

De precizat faptul  că se vor realiza pentru funcţionarea acestui sistem zece staţii de 

pompare noi plus reabilitarea celei de pe strada Ferdinand.  În staţiile de pompare 

sunt şi conductele de presiune. Finanţarea este din mai multe surse. Principala este 

Grandul în procent de 78,41, contribuţia Guvernului 11,9 şi bugetul local 1,84 plus 

creditul pe care operatorul îl ia se estimează un procent de 1,70 şi ceva." 

Coşeriu Sorin Nicolae: "Aş vrea să ştiu dacă există aici anumite priorităţi? Se 

pomeneşte de problemele din zona de jos a oraşului. Se propune reabilitarea reţelei de 

canalizare. Cred că aceasta ar trebui să fie prioritatea în paralel cu rezolvarea staţiei 

de epurare şi de abia ulterior extinderea. Pentru că extinderea trebuie să se facă în 

condiţiile în care staţia de epurare şi toate staţiile de pompare vor funcţiona la o 

anumită capacitate. Deci reabilitarea reţelelor de canal din zonele menţionate cred că 

ar trebui să fie prioritară." 

Mircea Hava: "Hai să nu o mai întindem. Există un calendar pentru lucrările 

necesare. Totul are un curs. În orice caz în 2013 trebuie să fie gata toată investiţia. Vă 

daţi seama că trebuie să începem foarte repede investiţia pentru că e foarte mult de 



lucru. Nu se poate face zona până nu se fac colectoarele. Toată zona aceasta de care 

aţi discutat dumneavoastră este legată, trebuie să aibă unde să curgă că degeaba faci 

ţeavă boboc şi ea este înfundată. Sunt cele două bazine de retenţie care sunt full. 

Cresc copaci pe ele. Aşa le-am moştenit. Acum poate că au crescut şi au făcut ceva 

fructe. Există o ordine în care se vor derula aceste lucrări. Singura chestiune pe care 

nu am discutat-o încă este dacă va fi o licitaţie, dacă vor fi două firme sau mai 

multe." 

Domnul Lazăr: "La Alba-Iulia vor fi două sau trei. Una pentru staţia de epurare 

şi 2 pentru oraş. Pot să vă informez că în Alba-Iulia echipa de topometrişti este deja 

pe străzi şi toate aceste lucrări trebuie vor fi terminate în 2013. Le-am împărţit în aşa 

mod încât să nu câştige o firmă şi să păţim ce-am păţit cu turcii. Să poată participa la 

licitaţie mai multe firme.  

  Domuţa Iulius Viorel: „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 20 voturi pentru.” 
 

Domnul Lazăr: "Vor fi pe total judeţ 14 contracte dintre care 7 staţii de epurare 

iar restul reţele de canalizare." 

Mircea Hava: "Eu zic că este ok. Va fi un deranj fantastic pentru oameni. Dar 

asta este." 

Contor Gheorghe: "Va fi de lucru pentru oameni." 

Mircea Hava: "Să vedem pentru care deoarece nu putem dirija licitaţia. Va fi o 

licitaţie internaţională pentru că fiecare bucată va trece peste 5 milioane de euro. Cine 

va câştiga va lucra. Ce este bine este că va fi în coordonarea lor. Proiectul trebuie să 

plece la Bruxelles. Dacă guvernul era interesat nu de ceea ce înseamnă bani europeni 

ci efectiv să se întâmple ceva, putea de cel puţin un an şi jumătate să fie trimis acolo, 

să fie în execuţie." 

    Domuţa Iulius Viorel: “Dacă nu mai aveţi şi alte discuţii iar materialele de 

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

 

 

Alba Iulia, 6 ianuarie 2010 
 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      SECRETAR                     

                Consilier                   Marcel Jeler                                               

        Domuţa Iulius Viorel                                        
 


