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         Încheiat azi, 31 iulie 2019, în cadrul  şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului  Abrud. 
Şedinţa este publică. 
Convocarea ședinței s-a făcut în data de 25.07.2019, respectându-se astfel prevederile art.133 
coroborat cu dispoziţiile art. 134 alin. (1), lit. a) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, prin Dispoziția Primarului Orașului Abrud nr.118 din data de 
25.07.2019. 
La ședință sunt prezenți 14 consilieri din totalul de 15 consilieri locali în funcție, lipseşte consilierul 
local Ştefani Claudiu. 
La ședință participă d-nul Primar ing. Simina Nicolae, d-na secretar Hodan Diana Mira, consilier 
juridic Simina Aurelian Petru, aparatul permanent al Consiliului Local Abrud, d-nii Cioara Marius, 
viceprimar com. Ciuruleasa şi Cîmpean Radu, viceprimar com. Bucium.  
Președintele de ședință ales conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 
Local, d-nul David Marius Gheorghe, declară deschise lucrările ședinței. 
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din data de 03.07.2019.  
Președintele de ședință dă cuvântul domnului Primar să prezinte Ordinea de zi. 
Domnul Primar prezintă următorul : 
PROIECT AL ORDINII DE ZI  : 
I. Proiecte de hotărâri: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul 
al II-lea al anului 2019; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Abrud şi 
modificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019; 
3. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea Raportului de reevaluare a construcţiilor şi 
terenurilor cuprinse în domeniul public şi privat al oraşului Abrud la data de 31.12.2018; 
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a solicitantei Cîmpean Livia a 
terenului aferent apartamentului de la bloc, conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către  Asociaţia ,,Club Rotary Floare 
de colţ Abrud-Cîmpeni” a unui spaţiu din incinta Clădirii ECO, situat în oraşul Abrud, str. 
Piaţa Eroilor, nr. 18, judeţul Alba; 
6. Proiect de hotărâre privind organizarea Taberei internaţionale de creaţie ,,Abrud –Ţara 
moţilor” ediţia a V a, în perioada 23 august – 2 septembrie 2019 în oraşul Abrud; 
7. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului de salubrizare şi înfiinţarea 
Serviciului Local de Utilitate Publică Abrud – Serviciu cu personalitate juridică, organizat în 
subordinea Consiliului Local al Oraşului Abrud. 
II. Informare privind intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
III. Probleme curente     
 
David Marius: Bună ziua, declar şedinţa deschisă, lipseşte domnul Claudiu Ştefani motivat, propun 
procesul verbal din 3 iulie să-l aprobăm, cine este pentru? Abţineri: împotrivă? 
Votează pentru 12 consilieri locali, se abţin: Sicoe Daniel şi Burde Claudiu 
 David Marius: dau cuvântul domnului primar să citească proiectul ordinii de zi 



Primar: proiect al ordinii de zi punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie 
al bugetului local pe trimestrul al II-lea al anului 2019. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Abrud şi modificarea Listei obiectivelor de 
investiţii pe anul 2019. 3 Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea Raportului de reevaluare a 
construcţiilor şi terenurilor cuprinse în domeniul public şi privat al oraşului Abrud la dat de 
31.12.2018. Punctul 4 Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a solicitantei Cîmpean 
Livia a terenului aferent apartamentului de la bloc, conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Punctul 5 Proiect de hotărâre privind darea în 
folosinţă gratuită către  Asociaţia ,,Club Rotary Floare de colţ Abrud -Cîmpeni” a unui spaţiu din 
incinta Clădirii ECO, situat în oraşul Abrud, str. Piaţa Eroilor, nr. 18, judeţul Alba. 6 Proiect de 
hotărâre privind organizarea Taberei internaţionale de creaţie ,,Abrud –Ţara moţilor” ediţia a V a, în 
perioada 23 august – 2 septembrie 2019 în oraşul Abrud. 7. Proiect de hotărâre privind 
reorganizarea serviciului de salubrizare şi înfiinţarea Serviciului Local de Utilitate Publică Abrud – 
Serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Oraşului Abrud. Şi 
avem la diverse informare privind intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ şi alte materiale 
David Marius: propun proiectul de ordine de zi pentru aprobare în forma, cine este pentru? 
Împotrivă? Abţineri? 
Votează ,,pentru” 14 consilieri locali 
David Marius: dacă sunteţi de acord, supunem la vot, să începem cu punctul 7, pentru colegii de la 
Ciuruleasa şi de la Bucium, cine este pentru? Abţineri, împotrivă? 
Votează ,,pentru” 14 consilieri locali      
Primar: Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului de salubrizare şi înfiinţarea Serviciului 
Local de Utilitate Publică Abrud – Serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea 
Consiliului Local al Oraşului Abrud. 
David Marius: comisiile? comisia 1?  
Raţiu Tiberiu: comisia nr. 1 este aviz favorabil şi avem un amendament, amendamentul putem să-l 
spunem şi acuma sau să-l discutăm la discuţii, deci un singur amendament 
David Marius: la discuţii, comisia 2? 
Kopenetz Lorand: aviz favorabil 
David Marius: comisia 3?  
Burde Claudiu: aviz favorabil 
David Marius: comisia 4? 
Sicoe Daniel: aviz favorabil 
David Marius: discuţii, domnul Tibi 
Raţiu Tiberiu: vă mulţumesc domn preşedinte, o singură remarcă am avut la proiectul de hotărâre cu 
privire la salarizarea personalului din subordinea serviciului, acolo au fost trecute grilele de 
salarizare, dar n-au fost menţinuţi coeficienţii şi noi am propus să fie menţinuţi coeficienţii exact 
aşa cum au fost iniţial când erau prin precedenta hotărâre de consiliu, deci să rămână practic, cu alte 
cuvinte spus pe româneşte, să rămână salarizarea şi atuncea dacă ar rămânea salarizarea în 
cuantumul în care este astăzi, cred că nici noi consilierii nu prea mai avem ce să negociem cu  
Hodan Diana Mira: domnul Raţiu, vreau să vă aduc la cunoştinţă că prin proiectul iniţiat de domnul 
primar, funcţia de contabil este cu studii superioare şi acolo nu se stabilesc coeficienţi. 
Raţiu Tiberiu: da probabil vă comisia va trebui să-şi facă treaba 
Hodan Diana Mira. similar cu ce este la noi 
Raţiu Tiberiu: da, similar cu ce este la noi, asta am zis şi noi,  nu putem altfel, aceiaşi instituţie cu 2 
tipuri de salarizare nu este posibil, deci asta ar fi amendamentul propus de noi, de comisie, aici să 
fie precizat că în sistemul de salarizare coeficienţii rămân identici cu ceea care sunt în prezent, atât. 
Vă mulţumesc.  aţi văzut a fost şi poziţia celor de la sindicat, cred că nu mai are rost să reluăm  
David Marius: domnul Sicoe 
Sicoe Daniel: da, vreau să vă pun o întrebare, toţi colegii am primit proiectul cu reorganizarea 
serviciului de salubritate în serviciul local de utilitate publică, ce se va întâmpla, serviciul ăsta dacă 



va mai face la comunele sunt aici şi colegii de la Ciuruleasa şi de la Bucium şi ce se va întâmpla, 
dacă noi vom mai ridica de la ei sau nu? 
Primar: deci răspund eu la această întrebare, deci v-am spus că sunt 2 variante, varianta cu serviciu 
cu personalitate juridică în subordinea consiliului local Abrud şi a doua variantă era să  se constituie 
un ADI cu  operator societate comercială pe acţiuni sau SRL, asta se decidea cum şi prin aprobarea 
fiecărui consiliu local care intra în ADI. Vedeţi în această situaţie noi nu mai avem voie să prestăm 
servicii la celălalte două localităţi. Nici în varianta în care am fost acuma, am fost la limita legii, în 
mod normal trebuia să existe un operator care să facă, trebuia să facem demult ceea ce facem astăzi, 
ori varianta cu ADI şi operator, delegată gestiunea unui operator care este coordonat de acel ADI. 
Sicoe Daniel: deci ce votăm ? 
Primar: varianta în care nu vom mai avea dreptul să prestăm servicii către celălalte localităţi. Dar 
vreau să fac o precizare, dacă în viitor, văd că acuma este interes, deci interes a fost şi până acuma, 
excepţie doar Roşia Montană, în situaţi în care astăzi se votează înfiinţarea acestui serviciu, oricum 
avem nevoie pentru măturat şi deszăpezit şi am mers pe altă variantă cu iluminatul public 
deocamdată,  trecem pe externalizare sau contractare firmă autorizată, dacă în viitor se constituie 
acel ADI cu operator se poate delega doar partea de gestionare deşeuri, deci nu ne opreşte nimeni. 
Deci din 2014 tot încerc să fac şi nu s-a reuşit, nu mai putem permite să mai stăm, ba unul schimbă 
nu ştiu ce, noi care am discutat nu am ajuns la un consens nu mai aşteptăm. Dacă de acuma sunt 
scoase hotărâri, în special cei care n-a hotărâri şi se creează acel ADI, după aceea noi delegăm de la 
acest serviciu, doar partea de gestionare deşeuri. Dar ne rămâne pe acest serviciu intern partea de 
măturat şi deszăpezire. Oricum şi dacă făceam acel ADI, noi eram obligaţi să avem un serviciu 
pentru măturat şi deszăpezit. Deszăpezire putem să contractăm, dar pentru măturat şi iluminat 
public trebuia să avem acest serviciu.  Deci nu muncim degeaba, nu se face serviciul ăsta fără nici 
un rost, dacă în viitor vine un operator, mă rog poate începe rampa de transfer de la Galda, poate 
vine operator pe zonă şi este mai convenabil pentru noi să presteze serviciul şi atunci se poate 
delega la un alt operator.  Deci nu ne opreşte nimeni ca în viitor să delegăm această activitate doar 
pe deşeuri 
Sicoe Daniel: deci să înţeleg că dacă de mâine, deci cu data de întâi votăm acest proiect 
Primar: nu, mai avem paşi de făcut domnul consilier, deci mai durează o lună de zile să ştiţi 
Hodan Diana Mira: se face concurs pentru postul de şef serviciu, după ce se ocupă postul atuncea se 
va prelua personalul 
David Marius: mulţumim domnul Sicoe, domnul David 
David Mircea: din luna martie am făcut solicitări către cele două comune să vină cu o hotărâre de 
consiliu local din care să rezulte că ei doresc să se asocieze cu noi. Deodată nu a venit nici un 
document din care să rezulte că cele două comune vreau să facem acest serviciu în comun. Dar 
acuma se pare că în ultimul moment avem nevoie de legi 
 Primar: nu ştiu dacă ştiţi cele 5 comune pot să facă acel ADI şi fără noi 
David Mircea: clar, dar şi dacă facem acest ADI, condiţia este să nu mai facem muncă voluntară 
pentru cele două comune, şi acuma ştiu că Ciuruleasa vreo 6000 de lei pe lună vine, nu ştiu dacă un 
transport până la Arad nu e 6000 
David Marius: domnul Ştefan 
Ştefan Marin: domnul primar, ştii că eu sunt mai sceptic, eu vreau să te întreb această formă, normal 
prin ordinea de zi acest proiect îmi dai să înţeleg că este o decizie proprie cu care vii în faţa noastră 
Primar: este o propunere 
Ştefan Marin: o propunere, da, dar este o viziune proprie, nu? Ca să înţeleg de ce vorbim. Eu v-am 
întrebat fiindcă n-am participat la negocieri că am fost plecat din ţară şi vroiam să ştiu gândirea 
aceea e o gândire pe care v-o însuşiţi sau nu v-o însuşiţi pentru că în fond şi la urma urmei din toate 
relele din oraşul ăsta tot noi suntem de vină consilierii. Că n-am participat efectiv la treaba asta şi vă 
întreb, gândirea asta, pentru că a mai fost o gândire cu care aţi venit în martie şi pe care am respins-
o şi a rămas ca să discutăm să vedem, dar asta vreau să ştiu este o gândire comună, este o gândire pe 
care v-o însuşiţi să nu ne trezim după aceea că iarăşi suntem noi de vină că nu ştiu ce se întâmplă cu 
serviciul de salubritate, mă înţelegeţi? 



Primar: domnul Ştefan, că e gândirea mea sau colectiv, dvs. votaţi aici. Că este bună sau nu este 
bună aicea decideţi în consiliu. Am discutat amendamentele aduse de PNL după şedinţa din martie, 
s-au discutat acele amendamente şi am făcut proiectul, 3 şedinţe au fost. 
David Marius: mulţumit de răspuns domnul Marin 
Ştefan Marin: da şi a doua problemă domnul primar vreau să ştiu dacă aţi iniţiat ceva negocieri cu 
oamenii din subordine, proiectul de salarizare.  
Primar: nu 
Ştefan Marin: eu asta am vrut şi a doua problemă care vreau să o ridic este referitoare la faptul că 
această formă care este nu ştiu va rezolva partea financiară pentru că din nou se va perpetua şi va 
trebui să ne gândim foarte serios la subvenţie şi ultima problemă care v-o ridic şi întrebare directă 
domnului primar atunci când aţi propus această formă dacă aţi avut în vedere gestionarea întregului 
domeniu public, mă refer aici şi la parcuri şi la curăţenie şi la tot ce înseamnă toaletare şi aşa mai 
departe, pentru că dacă acuma înfiinţăm ceva care nu este definit, ne vom trezi iarăşi după nu ştiu 
cât timp că venim cu amendamente la amendamente şi aşa mai departe. Eu ştiu şi aicea e domnul 
jurist lângă mine, l-am rugat chiar să facă un conspect să vină în faţa noastră că va veni această 
clipă să ne prezinte, ce alte, în obiectul ăsta de activitate sau când vom gândi această societate sau 
serviciu cum se va numi el, în obiectul de activitate nu se cuprinde atunci alte activităţi? 
Primar: nu, asta o ştiaţi dinainte 
Ştefan Marin: domnul primar eu ştiu ce citesc, dar îmi fac datoria de consilier să întreb, da? Eu v-
am întrebat, dvs. aţi răspuns. 
Primar: spaţii verzi, toaletare nu intră în atribuţia serviciului de utilitate publică 
Ştefan Marin: bun asta ştiu, dar să ne înţelegem o treabă, deocamdată domeniu public aparţine 
consiliului local Abrud şi o să ne trezim de mâine că oraşul arată de toată minunea şi nu se face 
nimic. Ca aşa ceva se întâmplă. De aceea v-am spus că acest serviciu trebuia poate, mă rog 
Primar: eu vă răspund la întrebare, pe partea de spaţii verzi, întreţinere şi aşa mai departe, în 
organigrama primăriei se va înfiinţa un nou serviciu care va face acest lucru,  
Ştefan Marin: domnul primar staţi puţin, că până să ajungem la acest serviciu trebuie făcuţi nişte 
paşi 
Primar: în momentul în care aprobaţi organigrama rămân 15 posturi în aparatul primăriei 
Ştefan Marin. domnul primar cum gândiţi dvs. eu de aia întreb să fiu în cunoştinţă de cauză asta-i 
una şi a doua atrag atenţia că prin această formă n-o să se rezolve problema completă a administrării 
domeniului public şi am avut har Domnului serviciu atâta timp, am avut o ,,cenuşăreasă” pe care am 
făcut-o în toate felurile, chiar că nu funcţionează, acum aş fi vrut ca în viitoarea formă să se 
gândească altceva, mulţumesc 
David Marius: mulţumit de răspuns, domnul Ştefan? 
Ştefan Marin: foarte mulţumit 
David Marius: mulţumim, domnul Burde 
Burde Claudiu: dacă discutăm despre ce aprobăm astăzi are repercursiuni destul de grave în viitorul 
funcţionării oraşului şi atunci lucrurile trebuie făcute foarte bine. Poate domnul primar a iniţiat un 
proiect foarte bun, poate l-a făcut mai deficitar sau poate e slăbuţ. Întrebarea mea e următoarea, ar fi 
necesar să auzim şi o părere cu privire la acest proiect din partea şefului serviciului? S-a consultat 
domnul primar cu domnul Mera legat de oameni, legat de necesarul tehnic, personal, tot tot tot. 
Menţionez că nu am fost prezent la discuţia avută pe această temă, fiind plecat cu probleme de 
serviciu. 
Hodan Diana Mira: dacă îmi daţi voie vis-a-vis de necesarul tehnic a fost trecut în regulament, 
conform necesarului pentru licenţiere, toate utilajele pe domenii de activitate, minimul necesar pe 
care vor fi făcute activităţile ulterior, pe care se vor face caiete de sarcini, inclusiv regulamente 
pentru servicii. Regulamentul de aici este pentru serviciu, nu pentru toate serviciile, în regulamentul 
pe care-l aprobaţi sunt trecute serviciile 
Burde Claudiu. şi sunt suficiente sau trebuie făcute investiţii? 
Primar: sunt suficiente domnul Claudiu pentru că pe aceste dotări am avut şi înainte licenţă pe 
serviciul public, dar nu înseamnă că nu trebuie să mai vedem de utilaje, unele întreţinute, altele 



reparate, va trebui să mai investim. Şi prima investiţie care o să discutăm la buget, va fi o presă 
pentru deşeuri reciclate, hârtie, carton, pet, plastic, 
Raţiu Tiberiu: care am aprobat-o 
Primar: care este prinsă în buget şi să putem facem achiziţia. Noi trebuie să ajungem anul viitor să 
reciclăm 50% din deşeul menajer, prin colectare la sursă, aşa n-o să reuşim să atingem procentul 
ăsta nici o dată. Asta trebuie să o facem noi, nu o va face nimeni.  Operatorul care vin din afară vine 
şi ia deşeul menajer, nu-l interesează reciclabilul cât este. De aceea trebuie să facem calitate la 
selecţie. Am fost la Cluj am discutat cu cei de acolo, ne primesc deşeul reciclabil cu condiţia să nu 
fie amestecate, cartonul maro să fie la carton maro, ăla alb la alb, să nu aibă autocolant din ăsta prea 
mult, deci am discutat la faţa locului ce trebuie să facem şi să recuperăm din cheltuieli de colectare 
pe această valorificare de deşeu reciclabil, că oricum ne obligă legea să o facem. Vis-a-vis de 
personal şi aicea am discutat, la fel am discutat şi aicea cred că a fost întrebarea, sigur că am 
discutat şi cu dl. Mera, am discutat în prezenţa la resurse umane, cu dna. secretară, au fost mai 
multe discuţii şi această dimensionarea a serviciului, pe schema care este este pentru faptul că noi 
nu mai putem presta la Bucium şi la Ciuruleasa şi va fi o activitate mai lejeră în privinţa asta. Se 
reduce timpul cu activitatea de colectare până în Bucium Poieni sau Valea Buninginii, deci asta 
presupune timp, pentru că în Abrud în 2 ore colectează pe o zonă şi în altă parte trebuia mult timp 
să colecteze. Nu se mai justifica personalul, dar se va găsi personal pentru serviciul din organigrama 
primăriei care va gestiona spaţii verzi şi aşa mai departe. Deci o parte din personal care a rămas de 
la serviciul public îl putem noi prinde şi-l vom prinde în organigramă la domeniul public. Să-l mai 
chem pe domnul Mera? 
David Mircea: domnul Nemeş 
Nemeş Dan Ioan: deci să plecăm de la început, nu ştiu dacă este necesar o discuţie cu vechiul şef de 
serviciu pentru că nu este numit următorul şi probabil este concurs şi noi discutăm numai o discuţie 
în prealabil cu el să ştim cu merg lucrurile. Domnul primar aţi făcut acolo un necesar, de pe mine 
m-a speriat, necesarul ăla minim pentru înfiinţare, licenţierea serviciului. Se cer foarte multe noi u 
avem la dispoziţie astfel de utilaje. Şi mă duc mai încolo dezinfecţie şi deratizare, dacă dvs. de 10 
ani spuneţi că în Abrud s-a făcut aşa ceva, eu acuma îmi depun mandatul de consilier. Îi plin la 
blocuri de ţânţari, mergeţi pe orice scară 
Primar: nu-i treaba noastră acolo 
David Marius: dar la şedinţele de comisie aţi întrebat pe cineva de aici? 
Nemeş Dan Ioan: domnul preşedinte, deocamdată n-am avut pe cine să întreb, nici pe dl. primar nici 
pe dl. vice. Uite ieri la comisie 
David Marius: aţi întrebat, da sau nu? 
Nemeş Dan Ioan: dar pe cine să întreb? Treaba de dezinfecţie până acuma n-a făcut cazul 
David Marius: asta se discută la comisii 
Nemeş Dan Ioan: dar domnul David asta este din proiect, necesarul minim de utilaje şi autospeciale  
pentru acordarea licenţelor aferente serviciului public de salubrizare a localităţilor, eu aicea vorbesc 
Primar. ce puteam face facem ce nu nu. Nu putea fi şi dezinfecţie, o să vină firmă care face o dată, 
de două ori pe an,  
Raţiu Tiberiu: nu, nu obiectul de activitate e altul 
Nemeş Dan Ioan: este în proiectul ordinii de zi de aia mi-am pus întrebarea, pe lângă utilaje, 
autocamioane, vă spun că ne trebuie 4 încărcătoare frontale dacă aţi citit acolo, buldozere 3 
Primar: aia trebuie la Arad domnul 
Nemeş Dan Ioan: raportul de specialitate şi e semnat de Simina Nicolae 
David Marius: corect, dar în şedinţa de comisie nu i-aţi putut spune la dl. primar, chiar trebuie să 
discutăm aici, deranjează 
Hodan Diana Mira:dacă vorbim de necesar, eu v-am făcut acolo un necesar minim la clasa a 3 a, nu 
intră alte clase 
Nemeş Dan Ioan. şi eu ce am precizat acolo 
Hodan Diana Mira. nu se face dezinsecţie şi deratizare     



Nemeş Dan Ioan. păi dacă a fost în ordinea de zi n-am voie să întreb, m-au speriat atâtea utilaje câte 
erau acolo 
David Marius: domnul David aveţi iarăşi cuvântul 
David Mircea: aş vrea să-l întreb pe domnul primar, având în vedere că sunt 15 posturi şi vor fi 12 
cine stabileşte cine rămâne şi cine pleacă? Sub ce formă, cum organizează concurs, serviciu şi l-aş 
ruga pe domnul primar având în vedere că vor fi 12 posturi şi nu vom mai putea face serviciul 
public spaţiile verzi, parcuri, căi de acces. Şi l-aş ruga dacă tot sunt 15 posturi să creeze 2, 3 de 
muncă, un zidar, cineva la spaţii verzi, toate lucrurile aste nu le face nimeni 
Primar. domnul Mircea v-am spus că în paratul primăriei se va înfiinţa serviciul, în cadrul 
domeniului public şi privat, parcurile nu intră pe activităţile licenţiate. Sunt o activitate în plus 
David Mircea. eu am înţeles şi v-am rugat să aveţi în vedere şi să angajaţi 3 posturi, eventual un 
inspector  care să-i sancţioneze pe cei care nu respectă anumite reguli. Spaţii verzi, un zidar care să 
repare o mică bordură, un semn care stă într-o parte, un gard care se rupe 
David Marius: propunere pe viitor, da? 
David Mircea: da,  
David Marius: aţi notat, da? 
Primar: da 
David Marius: dl. Crişan 
Crişan Emil: aş vrea să pun o întrebare dar mi-a răspuns domnul primar. Dar l-aş întreba pe şeful 
serviciului de salubritate, nr. de personal actual câţi sunt? 
Mera Tiberiu: 15 
Crişan Emil: 15 persoane, eu ştiam de 17. Bun şi la înfiinţarea noului serviciu cu personalitate 
juridică, vor fi 12. Diferenţa de 3, la care posturi se referă? Am înţeles că nu se va face activitate la 
Bucium şi la Ciuruleasa, dar ştiu că aveţi 4 contabili, casieri scuze. Înţeleg că rămâne unul 
Mera Tiberiu: rămâne un încasator, un inspector de specialitate şi un contabil 
Crişan Emil: am înţeles, domnul primar am o întrebare pentru dvs. cu ăştia 3 vreţi să faceţi serviciu 
pentru toaletare şi curăţare prin parc 
Primar: nu 
Crişan Emil: cine îmi răspunde ce se întâmplă cu ăştia 3? La pensie iese cine îndeplineşte condiţiile 
de pensionare pentru limită de vârstă. Doamna Sonia poate să-şi continue activitatea până la vârsta 
de 65 de ani 
Primar. nu are studii superioare domnul Luţu 
Crişan Emil: nu contează, spune foarte clar în codul muncii, femeia care îndeplineşte condiţii de 
pensionare pentru limită de vârstă şi doreşte poate să-şi continue activitatea până la 65 de ani. Codul 
muncii nu face discriminare.  
Primar: discutăm de  serviciu public, este cerinţă studii superioare 
Burde Claudiu: domnul Crişan aţi greşit când v-aţi referit la persona respectivă, noi discutăm de loc, 
pe urmă de organigramă 
Primar: domnul Luţu trebuie studii superioare 
Crişan Emil: nu ştiu ce formă de organizare îi acuma, doamna respectivă iese la pensie în 
noiembrie, sau la anul, ce face de acuma până în noiembrie? 
Nemeş Dan Ioan: intră în şomaj 
Primar: mai avem paşi de făcut 
Crişan Emil: bun hai să zicem doamna şi ceilalţi 2 un referent, un casier sau ce mai e, faceţi 
toaletare sau ce mai e. Eu întreb sau şeful de serviciu 
Mera Tiberiu: reprezentantul sindicatului la dorinţa dl. primar a venit şi a zis că cât se poate să se 
păstreze organigrama actuală 
Crişan Emil: bun şi ce zice dl. primar de reducere 
Primar: să zicem că din 13 angajaţi e ineficient să fie 6 neproductivi 
Crişan Emil: într-un fel corect a gândit pentru că reduce subvenţia pe care tot noi va trebui să v-o 
acordăm 
David Mircea. eficientizăm serviciul public 



Mera Tiberiu: dar în actuala organigramă şef serviciu, casier şi un contabil cine pe cine înlocuieşte? 
Cine face achiziţii? 
Primar: trebuia să mă întrebaţi până acum dl. Mera. Cine a fost până acuma  
Crişan Emil: era vorba că aţi colaborat foarte bine când aţi făcut proiectul 
Mera Tiberiu: eu acuma văd prima dată oficial organigrama asta, deci nu am primit-o altfel 
David Mircea: domnul preşedinte permiteţi? Poate facem încasare la Camelia cum o facem şi la 
curent şi la apă 
Primar: domnul Mera aţi spus că nu ştiaţi de proiectul de hotărâre până acuma? Dar nu v-a 
interesat?Domnule vi se desfiinţează serviciul, îmi pare foarte rău 
Mera Tiberiu: dar nu l-am primit până acuma 
Primar: l-aţi văzut sau nu? 
Mera Tiberiu. neoficial, da 
Primar: şi atunci dacă aveaţi obiecţii 
David Mircea: îi pe site-ul primăriei de 4 zile 
Crişan Emil:  ce înseamnă neoficial? 
Mera Tiberiu: în sensul că n-am primit vreun document oficial 
David Mircea. păi nu ştii că eşti următorul şef serviciu, nu ştii? 
Mera Tiberiu: nu ştiu, va fi concurs 
David Mircea: atunci sunt 4 fără posturi 
Primar: domnul Mircea şi în martie a fost pus în consultare în aceiaşi formă, aceiaşi formă şi venim 
acuma în iulie după 3 luni de zile, 4 aproape 
Crişan Emil: îmi cer scuze domnul primar dar întrebările au fost adresate corect 
Primar: bun, dar dacă până la data şedinţei aţi văzut şi credeţi că nu-i bun 12, a venit cineva cu o 
propunere că trebuie 15, 16, 20? N-a venit nimeni 
Raţiu Tiberiu. noi am venit cu amendamentul ăla, atât 
Primar : şi îi ok 
David Mircea: domnul Nariţa 
Nariţa Adrian: am o întrebare, am văzut că după discuţiile astea, s-a încheiat contract cu Buciumul 
şi Ciuruleasa. Avem contract care va expira sau este valabil, să nu ne trezim după aia cu surprize, de 
exemplu contractul vechi valabil până la data de 2022 
Primar: contractele care sunt au termen şi se reziliază cu acordul uneia din părţi sau a ambelor părţi. 
Dl. Nariţa nu-i vorba de a avea sau nu a avea contract, când te reorganizezi şi contractul se poate 
rezilia sau se poate modifica. Noi facem reorganizarea asta pentru că trebuie să intrăm în legalitate, 
avem o notă de control de la ANRSC pe care trebuie să o punem în aplicare 
David Marius: domnul Burde 
Burde Claudiu: domnul preşedinte mulţumesc, aş avea o rugăminte şi la dvs. şi la stimaţii colegi, 
haideţi să ne respectăm, să nu vorbim unii peste alţii. Dvs. să nu ne mai certaţi de ce n-am întrebat 
la comisie pentru că avem dreptul legal să întrebăm aici orice ţine de legi. Pe urmă dacă l-am 
chemat pe dl. Tibi exact acesta a fost considerentul, să ne spună punctul dumnealui de vedere, 
pentru că exact cum am spus s-ar putea dl. primar să fi făcut un proiect foarte bun, dar s-ar putea să 
fi omis ceva. Nu aş vrea dacă ceva nu merge bine în viitor, să fie aruncat pe consilieri, păi ce au 
hotărât, şi atuncea noi trebuie să vedem să stăm chibzuiţi, să vedem punctele de vedere a celui ce a 
iniţiat proiectul şi să vedem punctele de vedere a celui care conduce acest serviciu şi ştie foarte bine 
cu ce se mănâncă de atâţia ani. Dl. Tibi vă rog să ne spuneţi punctul dvs. cu privire la organigrama 
asta şi la acest proiect 
Mera Tiberiu. deci toată problema îi şi din partea colegilor că cine o să plece. Pentru că ordonanţa 
74 ne obligă la colectare selectivă, eu nu văd din organigramă la cele 3 posturi cine pe cine se 
înlocuieşte. Normal ar trebui să luăm fişele de post şi atribuţiile din fiecare să vedem la cine le dăm. 
Atunci să vedem din fişa postului a lui cel care face cine o preia şi cine pe cine înlocuieşte. Gândiţi-
vă că aicea o să fie pe zile, va fi ales operatorul de serviciu, cine face, noul serviciu care o să fie, sau 
dacă plecă şeful de serviciu cine îl înlocuieşte. Pe contabil, sau casierul poate înlocui contabilul vă 
întreb? Sunt concedii, să nu mai vorbim Doamne fereşte de medicale, achiziţiile. Deci noul serviciu 



eu văd că o să ia parte de deszăpezire şi toate celelalte pe cheltuiala lui, no să mai dea un leu 
primăria motorină, şi atunci alea trebuie să le facă cineva şi să ştie. 
Primar: dl. Mera  haideţi să vedem caietul de sarcini pe fiecare activitate, vedem ce trebuie pentru 
activitatea respectivă cât timp şi ce înseamnă asta când facem şi dacă astăzi se votează nu înseamnă 
că în şedinţa următoare nu se poate modifica organigrama, se poate modifica oricând este nevoie. 
Mera Tiberiu: trebuie luate fişele postului şi văzut 
David Mircea. puteţi şi externaliza serviciul de contabilitate pe o sumă modică, de 2000 de lei şi 
atunci o să vedeţi că serviciul ăsta o să facă lucrul ăsta. Eu spun că un contabil poate să facă şi 
achiziţii că nu are atâtea operaţiuni de făcut într-o zi. Un casier poate să încaseze, dau un exemplu 
concret nevasta mea face 150 de facturi într-o zi şi încasează 150 de chitanţe. Eu nu cred că faceţi 
tot serviciul ăsta într-o zi atât. În fiecare zi face lucrul ăsta 
David Marius.: domnul Luţu 
Crişan Emil: o observaţie pertinentă la schema pe care aţi prezentat-o dvs. pe ecran, este că funcţia 
de contabil presupune fără nici o rezervă studii medii.  
Primar: superioare 
Crişan Emil: domnule, funcţia de contabil presupune studii medii. Acum cele superioare presupune 
funcţia de economist. Cine a pus superioare acolo?Întrebare?  
Nemeş Dan Ioan: cine a întocmit organigrama 
Crişan Emil: şi vă mai spun, contabil îi ăla cu liceul economic, studii medii, economiştii sunt cu 
studii superioare şi îi cu totul altceva decât contabil. Cine a pus contabil S? 
Primar: corectăm acolo economist, o observaţie pertinentă, puteaţi să faceţi o poziţie dl. Crişan dacă 
aţi studiat mai cu atenţie materialul,  
Raţiu Tiberiu: îi bine că aşi zis 
David Mircea: dar poate fi contabil cu studii superioare, poate fi 
Nemeş Dan Ioan: dar dacă îi economist poate fi? 
Crişan Emil: nu poţi să îi pui nivelul de studii superioare să îi pui funcţiei contabil 
Hodan Diana Mira: normal după legea 53 ca titulatură ar trebui să fie inspector sau referent dacă îi 
cu studii medii, s-a trecut contabil ca să se ştie pentru ce anume, aici apare consilier, inspector de 
specialitate  
Raţiu Tiberiu: eu cred că face obiectul unui amendament, domnul Luţu amendament, eu sunt de 
acord cu ce aţi spus 
Hodan Diana Mira: se redenumeşte postul în inspector de specialitate 
Raţiu Tiberiu: se redenumeşte postul, contabil cu studii medii 
Hodan Diana Mira: în nomenclator contabilul este trecut ca inspector aplicare, referent casier 
David Mircea: el trebuie să fie contabil autorizat să poată semna documente, el face închideri 
Crişan Emil: şi atuncea haideţi să trecem economist 
Raţiu Tiberiu. amendament îi corect spus, spuneţi inspector de specialitate 
David Marius: domnul Ştefan 
Ştefan Marin: deci apar nişte neconcordanţe în condiţiile înc are de aia am întrebat la cest subiect 
cine a făcut, acuma văd că-i de vină RMS-ul sau doamna de la resurse umane, păi domnul primar 
ori vă asumaţi, ori nu vă asumaţi treaba asta. În primul rând aveţi şi funcţiunea de control, de 
verificare, dar asta nu interesează. A doua chestiune de ce am vrut mai tare să vorbesc, e referitoare 
la faptul că discutăm aici de 2 lucruri distincte, 1 acest serviciu care există şi ăla care se va înfiinţa 
sunt în subordinea Consiliului local Abrud, da? Cine s-a ocupat până acuma de treburile astea? Cin 
a stabilit numărul, cine a stabilit  organigrama? 
Raţiu Tiberiu: a propus 
 Ştefan Marin. a propus daţi-mi voie, a propus ok. Dar intervine partea a 3 a domnul primar 
negocierea cine o face tot dvs.? 
Raţiu Tiberiu: am spus amendamentul ce negociere? 
Primarul: deci pe aceiaşi salarii 
Raţiu Tiberiu: pe aceleaşi salarii am pus amendament 
Ştefan Marin: în situaţia în care o să ai poate nu a făcut bine ce o să faci? 



Raţiu Tiberiu. votăm 
Ştefan Marin: păi nu că votezi că trebuie 30 de zile şi după astea 30 de zile trebuie să creezi ceva 
sau în 20 de zile, da? Deci cineva trebuie să îşi asume treaba asta şi dvs. nu puteţi 
Primar. cum adică? 
Ştefan Marin: nu m-aţi înţeles, deci terminăm ăsta, ridicăm mâna, aprobăm, etapa următoare a 2 a 
cine o finalizează? 
Raţiu Tiberiu: care etapă? 
Ştefan Marin: salarizarea 
Primar: nu poţi să negociezi, suntem obligaţi să păstrăm salariile care le au acuma. Şi atunci se 
păstrează salariile care le au la serviciul public 
Raţiu Tiberiu: ăsta-i amendamentul care l-am propus 
David Marius: domnul Sicoe mai are ceva de spus 
Sicoe Daniel: în cazul în care nu trece proiectul ăsta, ce se întâmplă? Rămâne în aceiaşi formă?   
 Primar. am mai primit o adresă săptămâna trecută, să răspundem încă odată ce şi cum s-a 
soluţionat, cum a m rezolvat măsurile stabilite în februarie la control, da? Avem acolo termen de 90 
de zile să fim deja licenţiaţi. Cum doriţi dvs. ce să zic. Dar îmi pare atât de rău, că sunt unii, nu 
vreau să zic ce fac, nu studiază sau vreau să bage numai beţe în roate, din martie până acuma n-au 
avut timp, băi stai că ăsta a vrut să facă ceva, să vii să-mi spui acuma nişte lucruri că o fi bun sau n-
o fi bun, domnul Ştefan cine v-a oprit să citiţi din martie până acuma proiectul de hotărâre iniţial că 
n-au fost multe modificări doar amendamentele propuse de PNL 
Ştefan Marin: eu te-am întrebat punctual, îi dreptul meu să te întreb, dacă vrei să-mi răspunzi bine, 
dacă nu iarăşi bine, asta nu înseamnă că trebuie să  fiu de acord cu tine. 
Primar: normal, avem un serviciu resurse umane care mi-a făcut o propunere şi am acceptat-o 
David Marius: am zis că nu mai intrăm în dialog. Avem doi invitaţi care aşteaptă, îi vorba de  
Kopenetz Lorand: dl. preşedinte, este vreo grabă, primează invitaţii 
David Marius: nu dar nu v-am văzut când aţi ridicat mâna 
Kopenetz Lorand: în martie au pornit discuţiile în urma cărora am hotărât că vom lua o decizie când 
avem toate datele. Erau două căi de acţiune, facem serviciu doar pentru Abrud sau ADI cu un 
operator pentru comunele din jur. Am aşteptat mult şi bine, voinţa nu s-a exprimat în sensul ăsta, 
noi nu putem aştepta la nesfârşit pentru că expiră licenţa, îi corect? 
Primar: da 
Kopenetz Lorand: şi aicea deja avem urgenţa pentru că licenţa înseamnă 
Primar: nu numai licenţa şi faptul că nu suntem cu personalitate juridică 
Kopenetz  Lorand: dar oricum nu poţi aduna gunoaiele fără licenţă. Am rugat pe dl. primar să facă 
cele 2 scenarii de lucru, acuma cu ADI nu s-a făcut din diverse motive. Acuma avem forma această 
care trebuie să răspundă la nişte principii, noi am zis că ne întâlnim cu cei de la serviciul se 
salubritate  toată lumea înainte să ajungem în şedinţă ok. Principiile sunt să nu scadă salariile că nu 
era corect pentru oameni să scadă salariile şi doi ca să fie şi cei de la serviciul public ca să poată 
lucra cum trebuie să răspundă la anumitor cerinţe. Au avut loc aceste discuţii, au fost şi cei care au 
înfiinţat un sindicat, acuma singura problemă care o vedem e că 13 oameni sau 15 care poate fi 
corectată într-o altă şedinţă dacă e cazul şi observăm că trebuie. Dar noi trebuie să înfiinţăm 
serviciul ăsta după lege.  Lucrurile din punctul meu de vedere sunt destul de clare, s-a înfiinţat tot ce 
am dorit să se întâmple şi am cuprins şi e ok. Acum sunt şi amendamentele care 
Hodan Diana Mira. modificarea în inspector de specialitate şi menţinerea salariilor, mai sunt 
amendamente? 
David Mircea: este unul al dlui. Crişan şi unul al PNL, colegii care sunt foarte vorbitori, dacă au un 
alt amendament, soluţie să-l facă acuma, îl punem în discuţie şi-l votăm, dar dacă numai tot vorbim 
şi punem întrebări şi n-au o soluţie, numai pierdem vremea. Este un amendament din partea 
colegilor, aicea, că băi nu trebuie 5 măturători, îmi trebuie 5 şoferi, punem 5 şoferi, trebuie  
muncitori să repare ceva, hai să facem alt tabel. Dar să vorbim cine a adunat, câţi ne-am adunat, ce 
când îi, am stat de poveşti cu ADI, i-am chemat pe cei de la Ciuruleasa, pe cei de la Bucium, să vină 
să ne întâlnim, să vorbim, nici un feedback n-a fost. Şi noi acuma trebuie să ne gândim de Bucium 



şi de Ciuruleasa să-i luăm cu noi. Şi eu vă spun, noi am pierdut, şi eu zic încă o dată, am pierdut cu 
Buciumul şi cu Ciuruleasa, domnul primar nu mai vrea să recunoască 
Primar. în ultimii doi ani nu 
David Mircea: să înţeleg că acuma noi am ţinut 3 posturi care erau foarte bine plătite, vorbim aici 
de 4 mii de lei în mână şi 3 mii, sunt 240 de milioane pe lună, şi când adunam 6 mii şi cu cât era 
Buciumul, 11 mii şi  noi am dat  pe 3 posturi 200 şi ceva de milioane, că domnul primar vă spun 
acuma că noi am ţinut ăia 3 oameni şi nu ne trebuie acuma că mă descurc că nu mai am Ciuruleasa 
Primar: dar îi logic dl. Mircea 
David Mircea. asta înseamnă că aţi făcut dovada că noi am păgubit cu Bucium şi cu Ciuruleasa, că 
noi am ţinut 3 oameni pentru ei 
Primar: dl. Mircea nu lucrau oamenii efectiv la Bucium şi al Ciuruleasa, să nu acuzăm acuma 
David Mircea: nu clar că nu-i aşa, dar poate că le trebuie un şofer că nu le ajung turele şi iarna îi 
frig, e o problemă de strategie. Când îi problema de deszăpezire mai chemăm pe cineva, iarna avem 
nevoie, cam, 1, 2 luni ninge pe an, şi noi ar trebui să gândim noi numai măturăm străzile anul ăsta, 
dar facem amendamente, sunt 2 amendamente vă rog să le supuneţi la vot şi să trecem mai departe 
 David Mircea: n-am ajuns încă acolo, domnul Ştefan 
Ştefan Marin: dacă tot ne-a citit doamna acolo cu statul de funcţii cum prevede legea, să respectăm, 
conform legii şi am terminat toate discuţiile 
David Marius: să le dăm cuvântul şi la colegii de aici, domnul vice 
Cioara Marius viceprimar Ciuruleasa: vă mulţumesc, faptul că am reuşit să ne întâlnim, ce mă 
surprinde e faptul că acum aud şi eu că a fost discutat problema deşeurilor, dar în fine, lăsând la o 
parte vreau să vă zic din documente că am demonstrat că nu este o subvenţie a oraşului Abrud 
pentru comuna Ciuruleasa. Eu vin aici şi pot să confirm acest lucru. Deci este o sumă undeva până 
în 3 mii de lei suma cu toate cheltuielile crescute, deci cu salarizarea, este plus valoarea de aproape 
2 mii de lei. Mergând mai departe în tot acest timp, cred că dacă chiar am avut un procent mai mic 
în ADI când a fost constituit, din discuţiile cu dl. primar de la Roşia Montană, care-şi cere scuze că 
n-a fost prezent astăzi aicea, el deţine ştiţi foarte bine un procent de 55% , în cadrul acelui ADI a 
fost acel proiect da, acuma au trecut 10 ani şi toate bunurile se pot transfera către serviciul nou 
înfiinţat 
Primar: nu, rămân la Consiliul local Abrud, iniţiatorul proiectului. Titularul proiectului beneficiază 
la final de bunuri, scrie clar. Dl. Eugen a încercat, s-a interesat la avocat şi aşa mai departe şi dacă 
ar fi avut el dreptate ar fi fost altfel 
Cioara Marius: din punctul meu de vedere că s-a încercat să se facă alt ADI e bun, acum aflu 
Primar: dar domnul primar ştie 
Cioara Marius: că ar fi obiectul unor alte discuţii 
Primar. dl. viceprimar, cu tot respectul, câtă vrem dl. primar a fost la discuţii şi dl. consilier al 
consiliului local a şi înregistrat acea întâlnire, acum, 2 luni, şi nu ştiţi nimic e problema dvs., noi am 
luat act de ceea ce trebuie să facem în continuare, am făcut şi o minută a şedinţei deci îmi pare rău 
Cioara Marius: eu consider că ar fi foarte nimerit o discuţie cu privire la constituirea unui nou ADI, 
eu consider că acele ADI ar putea face şi serviciul de întreţinere a iluminatului, avem şi noi aveţi şi 
dvs., are şi Buciumul, toţi au nevoie de serviciu, în consecinţă putem angaja oameni în cadrul acelei 
societăţi. 
Primar: dl. Marius v-am spus la început şi îmi menţin ideea şi cred că şi consilierii sunt de acord, 
dacă pe viitor se face acel ADI delegăm activitatea nu e nici o problemă, dar să-l văd odată ADI 
înfiinţat. Nu mai putem sta, noi Abrudul nu mai putem sta, eu nu risc să iau amendă 50 de mii 100 
de mii pentru ce, că nu respect obiectivele date de ANRSC printr-o notă de control, e în lege, 
practic e legal, nu că vrea angajatul de la ANRSC să ne dea, este obligaţie legală şi nu mai putem 
anula.  Dacă după aceea se face acel ADI se poate delega activitatea prin acel ADI, v-am spus, la 
acel operator, cu bunuri cu tot, dar toate astea aştept după voi cu Roşia cu tot, să facem acel ADI. 
Eu  am spus şi consiliului  varianta cu ADI cu iluminat public, puteam merge şi cu deszăpezire dar e 
cam greu de acoperit cu deszăpezitul poate vreau două UAT în acelaşi timp să deszăpezească. Dar 
vom avea serviciu propriu. Dar pentru deşeuri şi iluminat sunt pentru în continuare, sunt şi 



consilierii, dacă este mai avantajoasă această variantă, dacă. Analizăm în momentul în care vine 
ADI-ul, puteam zice de acum 10 ani dacă dl. primar de la Roşia era de acord să se facă operatorul 
final atunci, noi astăzi nu discutam lucrul ăsta. Nu o mai putem întinde, dl. Raţiu ştie că a fost 
primar la vremea respectivă, au fost o comisie vehementă de la Roşia Montană, nu ştiu primar, 
consilieri ce au fost acolo, nu mă mai interesează, deci nu sunteţi de vină. Tot în urma unor zvonuri 
că am făcut muncă patriotică, poate au fost şi situaţii în care n-a fost bine calculată cantitatea de 
deşeuri pe care am adus-o, dar eu zic că la ultima fundamentarea care a făcut-o dl. Mera, eu ştiu 
cum s-a făcut şi zic că n-am făcut-o în defavoarea noastră. Dar la Ciuruleasa am avut o problemă cu 
cantitatea, aici a fost o problemă ce n-am avut cu Buciumul, deci în ultimul an de zile am avut 
probleme cu Ciuruleasa la cantităţi, noi am ştiut ce am dus, deci nu se poate lua 70 şi să bonezi 40, 
deci nu-i corect, aicea îi muncă patriotică şi aicea le dau dreptate la cei care spun că nu ne mai 
permitem să facem muncă patriotică. Acuma au trecut. 
David Mircea. sunt 6 mii de lei, n-are cum să fie rentabil, trebuie 2 oameni, trebuie maşina, câte zile 
fac 
Primar: 4 
David Mircea. deci o pătrime din lună lucrează pentru 
Primar: clar dar nu toată luna 
David Mircea. 4 zile Ciuruleasa, 4 zile Buciumul 
Primar: dacă pe viitor se face acel ADI pe partea de deşeuri, dacă e mai avantajos, cred că nu are 
nimeni împotrivă, dar se vedem lucrurile că se fac. De câte ori am actualizat cu privire la procent, 
nu se poate, eu am propus varianta cu procentul cu participaţia să fie în funcţie de populaţie, deci 
pentru că profit sau pierdere e în funcţie de ce recuperăm 
Raţiu Tiberiu: dar n-au ştiut de discuţii 
Primar. dar aici e vina primarilor că n-au informat despre ce se discută aici 
Cioara Marius.: numai la dl. Mircea aş vrea să-i răspund referitor la activitatea pe care o desfăşoară 
angajaţii în comună, activitatea este undeva la 4 ore, într-o singură zi pe săptămână, deci undeva la 
16 ore pe lună 
David Mircea. o zi întreagă că nu mai vine la lucru, ba mai pierde vremea pe acolo 
Cioara Marius: eu zic că e bine 
David Mircea: vorbiţi cu ăia de la Brad să vedeţi dacă le daţi 6 mii să vă ducă gunoiul, că diferenţă 
îi de 20, 30 de km 
David Marius: domnul Cîmpean 
Cîmpean Radu, viceprimar Bucium: bună ziua, în aceiaşi situaţie îi Buciumul ca şi colegul, în 
ultimul moment am aflat de şedinţa asta şi acuma ce pot să spun, ama povestit cu domn primar care 
acuma îi plecat în concediu şi a zis în felul următor, ştiţi că întotdeauna noi ne-am înţeles, am spus 
suntem de acord cu dvs. poate ne mai consultaţi, cumva până la urmă ieşim la o înţelegere, deci la 
noi nu e problemă. Probabil a uitat dânsul să trimită adresa, să facem o şedinţă, că au fost mai multe 
probleme. 
Primar: nu sunteţi dvs. de vină, şeful dvs. a fost la şedinţă şi a spus că va face, nu trebuia o adresă. 
Deci la fel rămâne varianta, i-am zis la domn primar, varianta cu ADI-ul dacă se lucrează, în acesta 
pot fi mai multe servicii nu neapărat asta, se poate la nivel de zonă, se poate gândi o activitate mult 
mai amplă. Deci nici acuma nu este în regulă prestarea serviciilor, de 10 ani de zile. 
David Marius. Domnul Tibi şi după aia dl. Lorand 
Raţiu Tiberiu: am cerut cuvântul 1 min dl. preşedinte şi vă mulţumesc frumos. Se discuta mult 
despre ce etape am parcurs. Cred că cel mai important domn primar, nu ştiu de ce s-a omis în 
discuţie faptul că dvs. aţi venit iniţial şi cu altă variantă. 
Primar: exact 
Raţiu Tiberiu: deci nu ştiu de ce s-a omis. Ţin să vă aduc aminte colegilor că o variantă care a 
propus-o dl. primar a fost varianta externalizării acestui serviciu. Şi eram în aceiaşi oală ca şi 
Buciumul şi Ciuruleasa. Deci a fost şi varianta aia şi am avut 4 şedinţe în care ne-am consultat şi în 
care am ajuns la varianta de astăzi. Şi au fost consultaţi şi cei care salubrizează şi cei care muncesc 
acolo şi am avut discuţii şi pe subvenţie şi când s-au făcut bugetele şi cu serviciul de salubrizare n-a 



fost numai o discuţie. Că nu s-a transmis colegilor la Bucium şi la Ciuruleasa, mă simt dator să vă 
spun colegilor, că atunci când am făcut acea asociaţie de dezvoltare intercomunitară, noi am ţinut 
cont că de le dvs. curge apa la noi nu de la noi la dvs. Şi din cauza asta v-am invitat şi am fost şi am 
colaborat. Nu eu ca primar, consilierii locali să precizăm. Şi n-a fost nici o discuţie nici atunci, nici 
acuma, dar mai sunt dator să fac o precizare la dl. viceprimar de Ciuruleasa, acel proiect şi-a 
încheiat activitatea, noi, Consiliul Local Abrud a fost cel care a accesat şi am fost managerul de 
proiect şi să ne înţelegem acele neînţelegeri cu mijloacele şi cu ce a fost acolo să nu fie confuzie, 
Roşia Montană le-a refuzat, le-a refuzat. Dvs. aţi participat, cât aţi plătit containere dvs. şi Buciumul 
cu 5%? Ştiţi cât aţi plătit? N-aţi plătit nimic. Şi vi s-a dat şi containere de alea mici. Deci îi cota de 
amortisment, a participat şi Buciumul şi Ciuruleasa şi Abrudul  şi Roşia Montană în procentele în 
care au fost scrise în proiect. Deci acel proiect s-a încheiat, s-a încheiat corect şi n-am avut 
probleme cu implementarea proiectului. Deci ăla s-a terminat, ăla nu mai discutăm de el. Şi atuncea 
dvs. trebuia să ştiţi că nu mai sunteţi parte în proiect. Cum a spus colegul, dl. Nariţa bine a spus, 
avem condiţii contractuale, care sunt altceva, cu proiectul nu le mai amestecăm, deci să fie clar 
colegilor, nu mai amestecăm condiţiile una cu alta. Deci astăzi este o variantă finală, care am 
discutat-o din luna martie până acum, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, 5 luni în care au fost 4 
şedinţe publice, pe lângă discuţiile care am avut tehnice. Deci eu nu cred că consiliul local este de 
vină cu dvs. nu sunteţi informat, trebuia să fiţi informat că încă noi şi eu i-am spus la dl. primar, 
trebuie informate cele două localităţi, după nota de control, trebuie informaşi că se întâmplă ceva. 
Acel ceva era externalizare, care era cel mai, noi am considerat că nu este bun şi nu este bine venit, 
era varianta acel lucru şi era varianta de a ne asocia în ADI care a propus-o dl. primar. Dânsul a 
venit cu această propunere, no acuma vă mulţumesc , cred că am fost explicit 
Cioara Marius: n-a fost făcută asociaţia        
Raţiu Tiberiu: nu, nu, de acuzat, dar să fie clare treburile astea, că nu s-a vrut sau nu s-a anunţat, vă 
dau din procesul-verbal în luna februarie am anunţat şi îi scris aicea şi îi înregistrat, că nu şi-a făcut 
cineva treaba nu ştiu, dar noi am anunţat că trebuie să fiţi informaţi. 
David Marius: aţi terminat dl. Tibi? 
Raţiu Tiberiu: am terminat şi vă mulţumesc  
Primar: deci ideea este ADI-ul viitor. Şi oricum delegarea activităţii se poate face şi va trebui să fie 
front comun, eu aşa o văd. Dar eu nu pot să aştept până se face, asta trebuie să mă înţelegeţi. 
David Marius: dl. Lorand 
Kopenetz Lorand: şi chiar în completare la dl. Raţiu, chiar dacă n-ar trebui să ne doară capul de cei 
de la Ciuruleasa şi de la Bucium, noi am cerut acel scenariu cu ADI, tocmai în ideea ce vor face ei, 
chiar dacă nu trebuia să ne doară capul. Acuma ei s-au trezit subit că le-a ajuns lumânarea la 
ananghie vorba aia, că ce vor face. Noi eram în măsură să înfiinţăm serviciul dacă votăm şi 
funcţional, nu aveam treabă deloc cu Ciuruleasa şi Buciumul. Ei trebuie să se gândească până va fi 
ADI, şi ceea ce fac cu ADI. Noi s-ar putea să nu-l dorim, s-ar putea să meargă foarte bine şi să nu 
ne batem capul să cheltuim bani cu alţii şi atunci noi ar trebui să le spunem cam să-şi va dă de 
treabă. Mulţumesc 
Primar: am primit o cerere de externalizare de la Zlatna, uitaţi ce ofertă ne-au propus nouă. Deci 
255 
Raţiu Tiberiu: ştiţi ce e cu oferta asta, în cazul în care nu prestează serviciile  care sunt formele de 
răspundere 
Primar:  bine n-am contractat, dar vreau să vă spun preţul 10 lei de persoană fără TVA, asta 
înseamnă 11 lei 90, da, la agenţi economici e mai mult. 
Raţiu Tiberiu. şi rămâi cu gunoaiele? Ce faci? 
Kopenetz Lorand: şi le adună şi de pe dealuri? 
Primar: ei le adună 
David Marius: supun la vot în forma iniţială, fără amendamente, cine este pentru? Abţineri? 
Împotrivă? 
Se abţin 14 consilieri locali 
David Marius: supun  la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele, cele 2 amendamente,  



Crişan Emil: dar când scoateţi postul la concurs ce scrieţi, inspector de specialitate? În paranteză 
scrieţi economist, inginer sau altceva 
Primar: studii economice 
Hodan Diana Mira: economice, contabilitate de gestiune, exact studiile care se pretează zic eu 
Crişan Emil. specialitatea la ştiinţe economice este foarte simplă, economist. Că-i economist profil 
contabilitate informatică de gestiune, economia industriei, economia nu ştiu care. Eu întreb doar 
cum îi bine inspector de specialitate sau ? Eu aş propune în loc de contabil economist, să rămână 
studii superioare, dar  o discriminăm pe doamna care a ocupat 15 20 de ani funcţia de contabil 
Hodan Diana Mira:  avem consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, asistent, 
referent de specialitate, inspector, casier denumirea funcţiilor. Din punctul ăsta se poate pune 
inspector de specialitate cu studii superioare 
 Kopenetz Lorand: cum prevede legea, denumirea să fie conform legii, noi nu putem vota aşa, 
contabil cu studii superioare, nu merge 
David Marius: domnul Claudiu poate mai vrea să facă un amendament 
Burde Claudiu: ca să putem merge mai departe să împac şi capra şi varza şi ce spunea dl. Tibi şi ce 
a gândit dl. primar, consider că 6 oameni, 6 muncitori la serviciul ăsta, în condiţiile în care 1 ia 
concediu şi 2 se îmbolnăvesc, e problemă şi atunci eu aş propune să mergem pe actuala schemă de 
15 oameni, chiar dacă nu avem făcute, deci 3 muncitori în plus, dar 15 oameni. 
Primar. este o schemă propusă, când facem caiet de sarcini pe măturat, pe deszăpezit, pe colectare 
deşeuri, poate avem nevoie de mai mulţi şi putem modifica. Oricând  se poate modifica 
organigrama să vii cu propunere 
Raţiu Tiberiu. dl. Claudiu poate şeful de serviciu care va fi cere, şi noi vedem care aprobăm 
Primar: mai avem şeful de serviciu şi după aia caietul de sarcini şi vedem unde trebuie să 
completăm. Oricum cel care mătură, iarna ce va face, va trece la zăpadă, mai vedem, dar eu aşa 
propun, nu-i bătut în cuie 
David Marius: supun la vot proiectul nr. 7 cu două amendamente, cine este pentru ? împotrivă? 
Abţineri? 
Ştefan marin: care-s cele două amendamente? 
Hodan Diana Mira: inspector de specialitate în loc de contabil şi menţinerea coeficientului salariilor 
Ştefan Marin: eu am spus altceva, deci acest serviciu nou care se va înfiinţa, când vorbim de 
organigramă să ţineţi cont de prevederile legale. Acolo nu scrie că-i 12, 15 că-i 16. Se face un stat 
de funcţii care trebuie să-l respecte, nu poţi scrie acolo funcţii suplimentare sau altceva decât ceea 
ce scrie în temeiul legii şi eu am zis aşa, de acord dar cu respectarea nomenclatorului de acolo, că 
noi, atenţie, le poţi aproba pe toate, dar nu este obligatoriu să le şi ocupi. Şi eu am propus, la forma 
care aţi zis-o acuma eu n-am decât să mă abţin. 
David Marius: cine se abţine? Împotrivă? 
Votează ,,pentru” 11 consilieri locali. Se abţin consilierii locali: Burde Claudiu, Ştefan Marin, 
Sicoe Daniel 
 
David Marius: dau cuvântul domnului primar pentru a citi următorul proiect 
Primar: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul al 
II-lea al anului 2019 
David Marius: comisia nr. 1 
Raţiu Tiberiu: aviz favorabil cu două abţineri 
David Marius: discuţii 
Primar: după noul cod administrativ s-a modificat după cum aţi observat, se dă dispoziţia şi se 
indică comisia unde se trimite proiectul spre avizare 
David Marius: discuţii, sunt, supun la vot 
Nemeş Dan Ioan: stai ce te grăbeşti aşa, ce cont de execuţie vorbim, burse la liceu nu s-au dat, ce 
cont de execuţie facem că ăia nu au bani 
David Mircea: cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Votează ,,pentru” 12 consilieri locali, se abţin consilierii locali: Burde Claudiu şi Ştefan Marin 



Primar: 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Abrud şi 
modificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019; 
David Marius: comisia nr. 1? 
Raţiu Tiberiu: aviz favorabil cu două abţineri 
David Marius: comisia nr. 2? 
Kopenetz Lorand: aviz favorabil 
David Marius: discuţii 
Primar: aicea am eu o propunere, aţi văzut adresa de la serviciul public, au nevoie de 200 de mii de 
lei, pentru a-şi plăti facturi restante şi salarii ş.a.m.d. ştim acuma, nu are rost să mai discută că 
activitatea nu acoperă total cheltuielile şi vă propun ca din bugetul alocat pentru cofinanţare  la 
lucrări reţea canalizare şi apă, anul ăsta am informaţii clare că nu vom cheltui nici un ban că nu s-a 
semnat contractul, să luăm provizoriu de acolo 120 de mii, pentru că am toate informaţiile că vom 
primi la rectificarea bugetară o sumă care să acopere, să punem la loc aceşti bani şi 20 de mii să 
luăm tot de acolo pentru a achiziţiona acea presă pentru deşeuri reciclabile. Am fost de acord în 
şedinţa trecută să facem achiziţia. Deci asta este la serviciul public ca să nu dăm în fiecare lună 20 
de mii, oricum n-are rost să ţinem banii în cont şi să ia salariile la două luni, până la urmă este 
obligaţia noastră să subvenţionăm, dacă nu reuşim şi anul viitor sper să reuşim să dăm subvenţii mai 
mici, asta este nu avem ce face acuma. 
Crişan Emil: 215 la spital 
Primar: a acolo numai se mută de la investiţii la funcţionare, iar la şcoala generală se mută banii pe 
reparaţii ca să poată face acoperişul, deci a fost aprobat în martie greşit, că trebuie proiect şi aşa mai 
departe, numai proiectul costa 120 de mii şi mai avem un proiect acolo, să faci proiect peste proiect, 
dar aşa mergem pe reparaţii 
David Mircea. am o mare durere, la liceu nu s-au dat burse, când se dau, am o mare durere, ştiu că 
nu sunt bani deocamdată, ştim că au 300 de milioane din care energie şi apă îi toată suma 
Primar. dl. Mircea bursele trebuie rezolvate după rectificare şi vor fi bani vom da pentru şcoala 
generală lemne, liceu burse navete şi combustibil 
David Mircea. noi am propus şi nu s-a dat nimic 
Primar: deci la rectificarea bugetară care va fi în august vor primi banii respectivi 
David Mircea. i-am spus la dna director şi în consiliul de administraţie că prima plată care se face să 
fie bursele 
David Marius: domnul Burde 
Burde Claudiu: domnul primar, dacă ar fi să vă dau o notă ca cetăţean de 3, aţi primi-o pentru slaba 
administrare cu urbea. Toată lumea e revoltată de partea asta cu burse la liceu. Cred că se cuvenea 
un comunicat din partea dvs. sau administraţiei sau a managerului acelei instituţii. Toată lumea tace, 
bagă capul în păpuşoi ca struţul şi lumea trage concluzii greşite. Cred că se putea spune chestia asta 
ce v-am spus-o dvs. acuma pe o pagină a primăriei pe care o faceţi gratis, pe Abrudul nostru, pe I 
love the city, unde sunt o comunitate de abrudeni, o mică informare că oamenii au dreptul la 
informare sau pe site-ul primăriei, de ce nu se dau bani, să nu mai fim înjuraţi noi ca şi consilieri 
Primar: trebuie să respecte burse sociale, burse de merit, navete şi pe urmă celelalte 
Burde Claudiu: nu era bine venit un comunicat? 
Primar: ba da,  
Burde Claudiu: se poate un pic mai bine şi să vină cu actele mai bune 
David Marius: mai sunt discuţii, supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Votează ,,pentru” 13 consilieri locali, se abţine consilierul local Ştefan Marin  
  
David Marius: trecem la proiectul nr. 3 
Primar: 3. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea Raportului de reevaluare a construcţiilor şi 
terenurilor cuprinse în domeniul public şi privat al oraşului Abrud la data de 31.12.2018 
David Marius: comisia nr. 1? 
Raţiu Tiberiu: aviz favorabil 
David Marius: comisia nr. 2? 



Kopenetz Lorand: aviz favorabil 
David Marius: discuţii 
Nemeş Dan Ioan: o întrebare, la evaluarea asta s-a scăzut valoarea clădirilor? Am citit ceva în 
proiectul de hotărâre 
Primar: da, din 3 în 3 ani suntem obligaţi să evaluăm patrimoniul şi sigur că acele clădiri unde nu au 
intervenit investiţii valoarea lor scade în timp, valoarea creşte cum este de exemplu casa lui Horea 
unde s-au făcut investiţii 
Nemeş Dan Ioan: bineînţeles cu investiţiile ce s-au făcut, mulţumesc 
David Marius: altcineva? Supun la vot, cine este pentru, împotrivă, abţineri ? 
Votează ,,pentru” 14 consilieri locali 
 
David Marius: trecem la 4 
Primar: 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a solicitantei Cîmpean Livia a 
terenului aferent apartamentului de la bloc, conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
David Marius: comisia nr. 1? 
Raţiu Tiberiu: aviz favorabil 
David Marius: comisia nr 2? 
Kopenetz Lorand: aviz favorabil 
David Marius: discuţii, supun la vot cine este pentru, împotrivă, abţineri? 
Votează ,,pentru” 14 consilieri locali 
 
Primar: 5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către  Asociaţia ,,Club Rotary 
Floare de colţ Abrud-Cîmpeni” a unui spaţiu din incinta Clădirii ECO, situat în oraşul Abrud, str. 
Piaţa Eroilor, nr. 18, judeţul Alba; 
Hodan Diana Mira: îl rog pe dl. Kopenetz să-şi exprime abţinerea de la acest punct 
David Marius: comisia nr. 1? 
Raţiu Tiberiu: comisia nr. 1 dă aviz favorabil cu amendamentul care a fost discutat, deci fără 
amendament care a fot discutat în ultima şedinţă cu dl. primar şi cu menţiunea că nu toată comisia, 
cu o singură abţinere, deci aviz favorabil cu o abţinere, fără amendament de data asta 
David Marius: comisia nr. 2? 
Kopenetz Lorand: aviz favorabil 
David Marius: comisia nr. 3? 
Burde Claudiu: favorabil cu menţiuni 
David Marius: comisia nr. 4? 
Sicoe Daniel: favorabil 
David Marius: domnul Burde la discuţii, vă rog 
Burde Claudiu: avem o singură abţinere aici, dl. Nemeş la comisie, iar cea ce s-a discutat la comisia 
nr. 3,  a fost să aduc la cunoştinţa dvs. poate nu toţi consilierii ştiu acest lucru. Ceea ce ni se cere din 
partea acestei asociaţii nu este nici o povară, nici o greutate, nici o foarte mare facilitate din partea 
noastră, vreau să vă aduc la cunoştinţă că prin bunăvoinţa, efortul şi gestul făcut de asociaţia 
,,Rotary Floare de colţ Abrud-Cîmpeni”, Spitalul din Abrud a avut parte de mai multe dotări, printre 
care un aparat la chirurgie, un sterilizator, sumele nu sunt deloc mici. Această clădire, o încăpere, că 
ei solicită o încăpere a unui corp de clădire, de ani de zile nu este folosită de nimeni, cred că e 
benefic pentru a fi folosit pentru a fi şi îngrijit, că în cazul în care mai începe se plouă oamenii se 
uită şi văd de el, nu ne-a adus nici un fel de beneficii financiare, deci nu discutăm de un spaţiu 
mega-central în care se bat chiriaşii să liciteze sume exorbitante, nu l-a cerut nimeni, nu a fost până 
în prezent folosit şi cred că dacă această asociaţie a făcut atât de multe lucruri utile pentru urbea 
noastră, putem să întoarcem şi noi cu un mic gest, să aprobăm cu titlu gratuit, bineînţeles în 
condiţiile legii şi în condiţiile în care dacă mâine construcţia intră în ceva proiect de demolare şi de 
refacere a clădirii sau nu ştiu ce, atuncea ne vom înţelege şi vom găsi altă locaţie. Dar până nu se 
întâmplă nimic, părerea mea este că putem acorda cu titlu gratuit această încăpere, mulţumesc 



David Marius: domnul Marin Ştefan 
Ştefan Marin: eu vreau să fiu scurt de data aceasta, am avut nişte neclarităţi şi prima întrebare care 
i-am pus-o domnului primar legat de faptul că anii trecuţi se punea problema ca o parte din zona 
aceea să fie dărâmată şi era licitaţie de făcut. A doua întrebare, mi se părea firesc şi normal, ca fiind 
o solicitare scrisă, acela care semnează adresa ar fi trebuit să vină şi avem chiar curiozitatea să 
întreb pe persoana respectivă, bun vă dăm acest spaţiu, vă rugăm frumos ce aveţi de gând în 
perioada următoare, sau în ăştia 10 ani cât solicitaţi, ce gânduri aveţi vis-a-vis de oraşul Abrud. Că 
s-au întâmplat nişte lucruri minunate îi felicit pentru, nu dar daţi-mi voie, nu este o punere în 
evidenţă, deci clar să se zică ce  se doreşte, pentru mine e a doua sau a treia oară când aud de floarea 
de colţ şi ştiam de un domn director ce ne-a cerut sprijin pentru această asociaţie 
Primar: aia îi alta 
Ştefan Marin: eram într-o confuzie şi am întrebat, deci noi am avut discuţii în comisie dacă nu ar 
exista şi altă locaţie, de exemplu cum am dat la agenţia montană se putea da şi vorba aceea este, 
daţi-mi voie şi după aceea mi s-a dat răspunsul că acolo nu se poate şi că dincolo dânşii se vor 
apuca să renoveze, şi eu am cerut să aflu mai multe detalii vis-a-vis de ce doresc dânşii să facă 
acolo şi ce doresc să facă în continuare pentru comunitatea din Abrud 
Kopenetz Lorand: pot să răspund? Încerc să fiu scurt 
David Marius: da, daţi-i un răspuns 
Kopenetz Lorand: în primul şi în primul rând noi am ales acel spaţiu din clădire cu gândul să ne 
facem acolo un birou şi noi ne întâlneam la Cîmpeni şi la Abrud şi la Abrud ne întâlneam în diferite 
localuri, dar activitatea a crescut în aşa fel încât ne-ar prinde bine să avem un loc al nostru. Avem şi 
multe acte, oficiale care vrem să le ţinem nu acasă la cineva ci întru-un loc să fie toate. Ceea ce o să 
facem în continuare , dacă până acuma am donat Spitalului din Abrud aparatură în valoare de vreo 
30 de mii de euro, la ora actuală urmează un autoclad care ar fi necesar pentru laborator în valoare 
de 10 mii de euro care sper deja curând trebuie să fie livrat spitalului, finanţarea e asigurată, n-o să 
ne oprim aici, n-o să vă spun că avem şi alte proiecte, dar strict de Abrud 
Ştefan Marin: pe mine mă interesa din obiectul dvs. de activitate ce acţiuni în următorii 10 ani aveţi 
de gând să faceţi?  
Kopenetz Lorand: e un club în cadrul asociaţiei care are scopuri caritabile şi asta facem noi pe lângă 
faptul că ne simţim bine, împreună membrii clubului, facem acte de caritate. Încercăm să facem rost 
de bani pentru comunitate. La spitalul din Abrud, blocul operator , a primit un aparat de anestezie 
electric cu care pot lucra chirurgii în acea secţie, sunt şi versiuni multe încercăm să facem tot ce 
putem în ideea de a ajuta. Sursele de finanţare sunt de la firme, facem baluri, concerte de caritate 
cum a fost Horia Mihail şi Cosmin Croitorul, aţi fost mulţi la acel eveniment, sediul social este la 
Cîmpeni, Piaţa Revoluţiei 1948, mai exact cabinetul d-lui notar Marcu Vladimir, când ne-am 
înfiinţat, acolo este sediul asociaţiei. Dar am vrea să reuşim,  avem foarte multe acte care când se 
schimbă conducerea le mutăm de la unul la altul şi am vrea să fie într-un loc. 
Primar: aţi avut şi partea cu laboratorul medical mobil 
Koepentz Lorand: da la Roşia Montană au fost doctorii de la Abrud şi au consultat vreo 40 de 
pacienţi, la Baia de Arieş, echipamentele de pe cabinetul mobil au fost vreo 2 miliarde, dar s-au 
făcut ecografii pe partea de endocrinologie, dr. Budae. Dar no, mie îmi pare rău că înseamnă că nu 
comunicăm destul de bine încă şi o să mă ocup personal 
Ştefan Marin: să vă spun de ce am pus întrebarea asta, pentru că nu ştiam cine sunteţi, asta e una şi 
a doua chestiune ţin minte că acum câţiva ani tot aşa s-a concesionat pe 49 de ani un imobil care 
când s-a concesionat  pe un anumit obiect de activitate şi după aceea ne-am trezit că se face altceva, 
dar nu vreau că după aia se vor urca unii pe mine. Adică deci cu alte cuvinte ca să mă înţelegi dl. 
Lorand, nu închiriezi un local ca să-l transformi dintr-un obiect de activitate pe parcurs să-l 
transformi în altceva 
Kopenetz Lorand : dl. Marin foarte pe scurt  
Hodan Diana Mira: dacă îmi daţi voie să fac o lămurire, conform noii legislaţii asociaţia Rotary va 
trebui să prezinte anual autorităţilor, raport privind activitatea de utilitate publică, gradul de 



implementare la nivelul comunităţii, prognoze şi strategii pentru perioada următoare. Neîndeplinirea 
este contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
David Marius: Dl. Nemeş 
 Hodan Diana Mira: dacă este contract de comodat, modelul este ataşat la proiectul de hotărâre  
Nemeş Dan Ioan: prima dată vreau să-l întreb pe dl. Claudiu Burde, care urbe? E vorba de spital, ca 
să nu se înţeleagă că au făcut ăştia mare lucru în Abrud ăsta 
Burde Claudiu: au făcut mare lucru pentru spital  
Nemeş Dan Ioan: aaa dacă-i pentru spital, mulţumesc 
Burde Claudiu: nici o firmă din România nu au virat atâţia bani spitalului din Abrud 
Nemeş Dan Ioan: sediul social este la Cîmpeni, bun. Vreau să-l întreb pe dl. Lorand, biserica 
reformată, cu spaţiile alea ce le are, a dat la cineva pe gratis din spaţiile alea 
Burde Claudiu: aia îi treaba bisericii,  
Nemeş Dan Ioan: şi ce treabă are primăria să dea la Rotary club pe gratis? 
Primar: dar ce treabă are biserica?  
Nemeş Dan Ioan: lăsaţi-mă să vorbesc şi după aia îmi răspundeţi, priorităţile asociaţiei, colegul 
Ştefan mi-a luat-o înainte, priorităţile asociaţiei exact ce zice Mira sunt trecute în proiectul de 
hotărâre? 
Hodan Diana Mira: ei trebuie să vină cu ele 
Nemeş Dan Ioan: după ce le dăm spaţiul? 
Hodan Diana Mira. da, la un an de zile vin cu raport 
Nemeş Dan: eu ştiu că în Abrud am dat la pensionari din câte îmi aduc aminte, la o asociaţie cu 
fotbalul 
Hodan Diana Mira: în statutul asociaţie sunt trecute obiectul de activitate 
Nemeş Dan: eu părerea mea e că ar trebui să respectăm procedura, nu îl dăm pe gratis la nimeni 
Hodan Diana Mira: este respectată procedura  
Nemeş Dan: dar am dat, sunt două la pensionari şi la asociaţia cu fotbalul 
David Marius: dl. Nemeş întreabă, cineva să îi dea răspunsul şi apoi trecem la vot, dl. Lorand 
Kopenetz Lorand: sunt două paliere, biserica şi asociaţia, acuma o să rămân cu asociaţia pentru că 
biserica e altă treabă şi întâmplător sunt membru în conducere şi nu are sens să discutăm, primăria 
are şi alte surse de venit. Asociaţia utilizează de o posibilitate legală acel spaţiu, tocmai pentru că îi 
o asociaţie care face lucruri de caritate, sunt 30 de mii de euro aparatură până acuma pentru spital, 
eu zi că se înscrie în condiţiile impuse de lege. Aicea în măsură să hotărâţi sunteţi dvs. colegii din 
consiliul local Abrud, noi ce putem spune că ne vom continua activitatea tot aşa şi dacă cineva nu-i 
place ce facem în continuare aveţi pârghia legală să reziliaţi contractul în urma raportului anual, 
mulţumesc mult 
David Marius: mulţumit dl. Nemeş? Mai aveţi altă întrebare 
Nemeş Dan: mai era cineva 
David Marius: mai era cineva  să dea răspuns 
Sicoe Daniel: aş vrea să o întreb pe dna. secretară ca să ştie toţi colegii este legal acest proiect? 
Hodan Diana Mira: dacă nu era legal nu avizam de legalitate acest proiect de hotărâre 
Sicoe Daniel: deci ce vreţi mai mult. Deci dna. secretară a zis că e legal. Deci aş vrea să întreb câţi 
membri sunt din Abrud la Rotary? 
Kopenetz Lorand: majoritatea membrilor sunt din Abrud, majoritatea activităţilor se întâmplă 
pentru Abrud dar nu numai şi vă aşteptăm cu drag dacă vreţi să activaţi în club nu e nici o problemă 
Sicoe Daniel: discuţia era de ce s-a dat şi la Viitorul Abrud, s-a dat pe un an cu drept de prelungire, 
pot să facă pe 100 de ani prelungire, diferenţa îi că domnul a cerut pe 10 ani nu să vină în tot anul 
David Marius: supun la vot cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri? 
Votează ,,pentru” 12 consilieri locali, se abţine consilierul local: Nemeş Dan Ioan, Kopenetz 
Lorand 
 
David Marius: suntem la punctul 6 



Primar: Proiect de hotărâre privind organizarea Taberei internaţionale de creaţie ,,Abrud –Ţara 
moţilor” ediţia a V a, în perioada 23 august – 2 septembrie 2019 în oraşul Abrud 
David Marius: comisia nr. 1? 
Raţiu Tiberiu: aviz favorabil 
David Marius: comisia 3? 
Burde Claudiu: aviz favorabil 
David Marius: supun la vot, cine este pentru? Împotrivă 
Votează ,,pentru” 14 consilieri locali 
 
David Marius:  trecem la diverse are niște adrese dl. primar să ne citească 
Primar:  deci ați văzut această adresă oricum pusesem pe ordine de zi proiectul încă o dată suntem 
avertizați cu serviciul de salubritate 
Kopenetz Lorand: și mă scuzați apropo de Rotary, o autospecială de pompieri este pregătită pentru 
orașul Abrud, eu zic că este o chestie 
Primar: deci adresa respectivă ați văzut-o, era încă un motiv în plus, adresa a venit în afara 
proiectului, de aia v-am trimis-o. Avem aici o cerere Miheţ Florin şi înainte de asta avem SC 
Detunata, aţi citit-o, solicită vânzarea sau superficia, acuma eu vă spun un lucru pe dl. Damian îl 
cunoaşteţi, ca să vii încă o dată după ani de procese să mai ceri după ce ai pierdut procesul mi se 
pare lipsită de respect faţă de instituţiile statului. Şi o mai citesc o dată dacă nu ştiţi toată lumea 
situaţia din acea zonă, de la fostul IJPL, este vorba de proprietate unde ceea ce înseamnă construcţii 
aparţin SC Detunata SA, dar tot ce înseamnă teren, vedeţi acest contur, este proprietate oraş Abrud. 
Ei au avut concesiune pe teren o perioadă, terenul de sub construcţiile respective, cred că prin 2004 
consiliul local nu a mai aprobat prelungirea concesiunii şi a pornit un proces care a durat aproape 15 
ani cu dreptul de superficie. Acuma nu mai are nici o cale de atac, s-a finalizat procesul şi ne cere 
acuma să-i vindem terenul, există şi varianta de concesiune 
David Mircea: scoatere la licitaţie 
Primar: el are preempţiune fiind construcţiile lui, am înţeles că ar vrea să vândă acele construcţii 
David Mircea. dar nu putem să facem să-şi ridice construcţiile de acolo? 
Primar. nu poţi că-i proprietate 
David Mircea: eu am avut un proces cu o construcţie cu primăria şi am câştigat, să ridice construcţia 
dar în şedinţa de consiliu au zis că ne costă prea mult, bă  ţi le lăsăm ţie şi am bătut palma 
Primar: se poate să vindem terenul aferent construcţiei sau să vindem tot terenul. Acuma sunt 
solicitări, acest teren e încă un imobil care nu ne aduce nici un venit, nu înseamnă că trebuie să 
vindem tot. Eu am propus să facem o parcelare, oricum trebuie făcută evaluare, ce este teren aferent 
construcţiilor SC Detunata SA va fi un lot şi celălalt va fi un al doilea lot. Aicea are şi construcţii 
subterane, bazine, ne încurcă accesul la ele 
Sicoe Daniel: ce suprafaţă îi? 
Primar: îi 3443, dar din rectificare este mai puţin cu 250 de mp. În schimb dl. Marian ne-a dat acces 
să nu mai venim prin vechiul târg, ştiţi că acum 2 ani am aprobat, de fapt am acceptat noi donaţia 
terenului şi să renunţăm la accesul de aici ca să nu mai deranjăm. 
David Mircea: vă gândiţi domn primar şi spuneţi 
Primar:  eu n-aş vrea să muncesc degeaba şi să zică colegii că fac fel şi fel de speţe, propunerea mea 
este să facem lotizarea pe cele 2 construcţii cum v-am spus, cu construcţii, fără construcţii, vis-a-vis 
de cerere şi dl. Miheţ a solicitat vânzare sau ce a scris în cererea respectivă 
David Mircea. acuma după ce ne târăşte unul prin tribunal vreo 15 ani, domnule primar i-ai mai 
vinde-o? 
Primar: eu vreau să clarific situaţia de acolo, că terenul de sub construcţii nu primim nimic pentru 
terenul ăla, noi suntem obligaţi să valorificăm cumva 
Crişan Emil: dl. primar, îmi amintesc când s-a oferit spre cumpărare consiliului local teren care 
obstrucţiona intrarea în centrul de blocuri, ave o suprafaţă de 1000 şi ceva de mp şi costul se situa la 
38 de mii de euro. Decisă vedem cât îi suprafaţa de acolo că oricum îi mai central decât celălalt 
teren. Mi s-a părut un preţ prea mare pentru Abrud 



Primar: la vânzare se fac altfel de evaluare, preţul de vânzare e unul, cel stabilit de evaluator altul 
Crişan Emil: domnilor în primul rând ca proprietar eu fac preţul de vânzare nu mi-l face nici un 
evaluator 
Primar: ba da, dacă e instituţie de stat faci evaluare cu un evaluator autorizat şi studiu de piaţă 
David Mircea: şi iese preţul minim cu care poţi vinde 
Primar: bun deci vis-a-vis de Damian şi ieri după masă am primit o cerere, Miheţ Florin şi el 
doreşte să cumpere acele teren, avem 2 posibil clienţi. Damian vrea să aibă acces la construcţii, dar 
nu le poate vinde fără teren 
David Mircea. nu putem face o staţie de transfer acolo, e un teren deosebit 
Primar: aţi văzut că avem mai multe cereri de cumpărare, eu aş zice să facem aşa o analiză a tot 
ceea ce s-a solicitat să vindem, ceea ce vrem noi să cumpărăm. 
Burde Claudiu: dl. Damian nu poate să vândă clădirea aia dacă nu are cotă de 1 pe 1 pe teren şi 
atunci probabil bani nu vor exista la valoarea de vindere, dar ne poate da un schimb, pe care-l 
valorificăm 
Primar: şi asta e o variantă, i-am propus în anul 2014, era vorba de fosta casă de cultură 
David Marius: eu am o propunere, 2, 3 consilieri care să facă demersurile 
Burde Claudiu. sunt oameni plătiţi în primărie 
Primar: eu vă anunţ că intenţionez să facem o evaluare la toate imobilele care sunt în stare să le 
vindem sau le concesionăm, nu e obligatoriu să le vindem. Avem terenul de sub garaje, până la 
urmă am promis să clarificăm situaţia acolo. 
Nemeş Dan: nu ştiu dacă ne ajung banii ăia de acolo să cumpărăm  
David Marius: mai avem ceva să discutăm? 
Hodan Diana Mira: dacă vreţi să vă informez cu privire la noua ordonanţă. Indemnizaţiile sunt tot 
de 10%, dar problema este că trebuie 5% pentru şedinţe în comisii şi 5% pentru şedinţe în plen. 
Şedinţele de îndată acuma sunt şedinţe extraordinare care pot fi convocate şi de o treime din nr. 
consilierilor locali. Dl. primar poate să aducă amendamente la orice proiect de hotărâre indiferent că 
este iniţiat de dânsul sau de nalţi consilieri locali, poate să aducă amendamente care sunt supuse 
votului consiliului local. Cum aţi observat proiectele de hotărâre cu închirierile, concesionările merg 
pe majoritate de 8 consilieri, absolută şi singura majoritate calificată de două treimi este numai 
pentru vânzarea şi cumpărarea de imobile. Absenţa consilierilor la şedinţă, deci consilierii sunt 
obligaţi să vin la şedinţele de consiliu locali şi absenţa consilierilor trebuie dovedită, dacă nu se 
consideră absenţă nemotivată şi la două şedinţe nemotivat, se consideră că trebuie sancţionaţi 
consilierii, dar sancţiunile se aplică de consiliul local    
Crişan Emil: să înţeleg că Claudiu Ştefani e astăzi dovedit? 
Hodan Diana Mira: e plecat în străinătate 
David Marius: dl. Marin Ştefan are ceva să spună  
Hodan Diana Mira: art. 137 alin 2 din Cod puteţi să vă uitaţi Absenţa este considerată motivată dacă 
se face dovada că aceasta a intervenit din următoarele cauze: 
a)unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat 
de concediu medical; 
b)unei deplasări în străinătate; 
c)unor evenimente de forţă majoră; 
d)în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a 
consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv; 
e)alte situaţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. 
Cauzele vor fi trecute într-un nou regulament de organizare şi funcţionare , după ce va apare 
regulamentul cadru prin hotărâre de guvern şi urmează să-l aprobăm. Iarăşi vreau să vă mai spun că 
secretarul oraşului nu mai îşi exprimă opinia cu privire la legalitate în şedinţa prezentă ci în cea 
următoare. Amendamentele aduse la comisiile de specialitate la proiectele de hotărâre trebuie 
motivate.  



Primar: şedinţa din august având în vedere că 15 e zi liberă şi 16 probabil va fi, propunem şedinţa 
pentru 29, dacă sunteţi de acord, ultima joi din lună, sunt şi concedii, dar cu o mică menţiune, 
acuma este rectificare bugetară şi vin bani mai repede atuncea facem o şedinţă extraordinară. 
Ştefan Marin: foarte scurt, domn primar, la ultima şedinţă, sper să nu greşesc s-a venit aicea şi s-a 
pus o întrebare de ce s-a oprit un contract, ne-ai spus că oprim totul că se dă drumul la adăpostul de 
câini. De ce ridic problema asta pentru că am fost abordat de dl. Aspra care a zis că ce aveţi 
împotrivă că fiica mea a vrut să facă acea clinică şi am aflat iarăşi cu stupoare că noi consilierii 
suntem de vină. Şi atunci vă întreb, aţi dat drumul la adăpostul de câini? 
Primar: adăpostul este tot acolo, este funcţional 
Ştefan Marin: de 3 ani de zile ne tot spuneţi că daţi drumul luna viitoare 
Primar: dar îi dat drumul, n-am avut contract cu firmă 
Ştefan Marin: a doua, aţi făcut un contract pe care ştiţi foarte bine că noi am iniţiat şi eu am fost 
unul dintre iniţiatori şi am alocat 
Primar: deci nu poţi să dai drumul la adăpost dacă nu ai contract cu medic şi  
Ştefan Marin: dl. primar sunt 4 ani de când ne dai aburelile astea şi ţi-ai luat şi ai strigat către noi, 
gata nu mai ţin cont de nimic dau drumul la adăpost 
Primar: este funcţional dacă acuma pe domeniul public câini i-am adunat 
Ştefan Marin: asta e a doua, după aceea la cealaltă şedinţă la care a fost dl. Luţu Crişan preşedinte, 
nici măcar n-aţi spus cum s-a desfăşurat şi ce s-a făcut între timp. Deci pur şi simplu, mă refer la 
contract, la cel vechi că celălalt nou l-aţi suspendat pentru că aşa aţi vrut dvs. Nu se poate sunt nişte 
proiecte de hotărâri care trebuie puse în aplicare, au fost nişte sume, nu s-a respectat contractul, mai 
mult aţi venit şi pe deasupra ne-aţi închis gura la toţi, domnilor gata că eu deschid adăpostul şi 
facem şi de alea. Nu îi făcut nimic 
Primar: îi deschis adăpostul 
Ştefan Marin. nu dl. primar, nu ne lua cu abureli. Concret eu vreau să dai drumul acelor sterilizări 
pentru că sunt bani alocaţi prin buget, daţi drumul la sterilizări, lăsaţi activitatea să se desfăşoare 
pentru că măcar facem ceva în această problemă. Că în rest, de aproape 4 ani de zile dvs. nu aţi 
făcut nimic, decât sunt oameni muşcaţi, sunt fel şi fel de probleme. O să ziceţi că reluăm problema 
câinilor, da, este şi asta o problemă a oraşului. Că vă pasă sau nu vă pasă este o problemă a oraşului. 
Primar: 17 cereri mai sunt de sterilizat, sunt la urbanism cererile 
Ştefan Marin: cu sterilizările m-aţi căutat acasă, jignitor, mi-ar fi ruşine, cu tot aparatul de 
specialitate al dvs. 
Primar: cererile le vom soluţiona, sterilizarea se continuă 
David Marius: dl. Claudiu 
Burde Claudiu: eu am o întrebare de adresat domnului primar şi să-mi răspundă sincer dacă poate, 
domnul primar am făcut un referat cu necesar de ulei de cutie de viteze, l-aţi primit, l-aţi semnat? 
Anul trecut spuneam că primăria e blocată într-a-ntâia şi eu chiar am făcut demersuri s-o deblocăm. 
Şi când spun lucrul ăsta, ne învârtim de 3 ani în jurul montării pe carosabil a trecerilor înălţate. Am 
alocat bani din bugetul din februarie, din martie, au trecut 3 ani, avem tot ce ne trebuie, de ce nu le 
punem în aplicare? 
Primar: n-am primit nici o ofertă pe SICAP, întrebaţi pe Mihaela, serios, nu s-a înscris nimeni. 
Totul e pe SICAP şi nu s-a înscris nimeni 
Burde Claudiu: bun dar sunt firme care pot 
Primar: păi de ce nu vin? 
Burde Claudiu: păi aţi zis că aţi sunat la ei să vă facă o ofertă 
Primar: n-au venit, îmi pare rău, întrebaţi domnilor, eu sincer ce să fac? Am sunat, am vorbit 
inclusiv cu Florea Grup, nu găsim firmă 
David Marius: dl. Nemeş 
Nemeş Dan: stimaţi colegi haideţi să vorbim de altceva. Am alocat nişte bani pentru repararea 
drumului. Haideţi să vedem începem lucrarea sau? 
Primar: este semnat contractul cu Florea Grup, au spus că după întâi vin să lucreze. 



Nemeş Dan: dl. primar anul ăsta se începe, eu atâta spun. Care întâi? August? Septembrie, 
octombrie, ianuarie? Bun, a doua problemă chiar îi serioasă problema cu câinii. Dacă vreţi mi-a fost 
ruşine să pui şi o să pui pe facebook dacă vreţi, 32 de câini ieri dimineaţă în curte la Aurel acolo, i-
am numărat eu, nu sunt al lui, mi-e ruşine să pui pe facebook, că după aia tot în noi dau. Au văzut 
oamenii, m-au chemat şi m-am dus şi am făcut poză 
Primar: ăia nu-s câini de pe domeniul public 
Nemeş Dan: bun şi vedeţi că a început să apară scandalul cu parcările, vedeţi că au venit oamenii, s-
au interesat la Gica, de proiectul de hotărâre, eu l-am pus în copie, dacă pot să-i lămuresc pe oameni 
Primar: e hotărâre deja 
Nemeş Dan: proiect de hotărâre care l-am făcu în 2013 sau 2014, nu mai ştiu 
David Marius: Nemeş cu Narcis l-au făcut 
Nemeş Dan: Narcis l-a întocmit. Şi mai sunt chestiunile alea am vorbit cu viceprimarul, s-au trasat, 
peste intrările la blocuri, nu s-au făcut X-urile, vă rog să faceţi X-urile pentru că au apărut 
scandaluri 
Primar: dar nu putea să facă fiindcă era maşină acolo 
Nemeş Dan: la intrare în scara de bloc, mergem la blocul O la scara 2 şi vedeţi că este nr. dat, nu s-a 
făcut X-ul, au venit oamenii, păi ce şi aici s-a dat. Când le aduce lemne ce fac? 
David Mircea: vreau să întreb pe dl. primar cât a costat evaluarea terenurilor? 
Primar: 7100, puţin 
David Marius: dl. Sicoe mai are să vă spună ceva şi gata 
Raţiu Tiberiu: de PUZ 
Primar: PUZ este în avizare la mediu, va fi în septembrie din câte ştiu o consultare aici la primărie, 
este în aviz de mediu, ultima etapă 
Sicoe Daniel: domn primar, când începeţi giratoriile? 
Primar: giratoriul de la Gura Cornii o să-l facă drumurile naţionale 
David Marius: mulţumim, declar şedinţa închisă    
  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CONSILIER LOCAL                                                                    SECRETAR 
DAVID MARIUS                                                                HODAN DIANA MIRA 
 
 
 
    
 
    
   
 
  
 
  
  
  
 
 
     
 
 
 
 
 



  
   


