
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 1929
privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară 

la data de 13 august 2018

Primarul municipiului Alba Iulia;
În temeiul prevederilor art. 39(2) şi ale art. 68 (1) coroborat cu art. 115 (1) lit. „a”

din  Legea  nr  215/2001 privind  administrația  publică  locală  republicată,  modificată  şi
completată, 

DISPUNE : 

Art.1 Convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia în şedinţă extraordinară,
pe data de 13 august 2018, orele 1300, care va avea loc la sediul Direcţiei Programe din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr.
6, cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I. Proiecte de hotărâri privind: 

1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia,
pentru anul 2018

                                                                                                    Iniţiator, Primar 
                         Mircea Hava

2. Modificarea  Hotărârii nr.  52/2018  a  Consiliului  local  cu  privire  la  aprobarea
utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de
finanțare a cheltuielilor secțiunii  de dezvoltare în anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare

  Iniţiator, Primar 
                         Mircea Hava

3. Aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici pentru  obiectivul  „CREAREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA –
CARTIER CETATE”

                                                                                                    Iniţiator, Primar 
                         Mircea Hava

4. Completarea  Hotărîrii nr.  269/2018 a  Consiliului  local  privind  aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „ Crearea sistemului de iluminat
public al Municipiului Alba Iulia – Zona Centrală, Cartierele Ampoi 1, Ampoi 2,
Ampoi 3 și Partoș”

                                                                                         Iniţiator, Primar 
                         Mircea Hava

5. Aprobarea Protocolului de Colaborare între Municpiul Alba Iulia și Institutul de
Cercetare  în  Permacultură  din  România  în  vederea  implementării  proiectului
Grădinescu (Grădina din Cetate) cofinanțat prin proiectul ''Creșterea calității vieții
pentru  cetățeni  prin  transformarea  cartierelor  în  zone  atractive  pentru  copii''-



acronim Methamorphosis, (Transformation of neighbourhoods in a child-friendly
way to increase the quality of life for all citizen) finanțat în cadrul programului
european HORIZON 2020

                                                                                                     Iniţiator, Primar 
                          Mircea Hava

Art.2 Prezenta  dispoziție  poate  fi  contestată  conform  prevederilor  Legii  nr.
554/2004 -  Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Serviciul  administraţie  publică  locală,  juridic,  contencios  din  cadrul
Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție. 

Art.4 Dispoziţia se comunică : 
 Primarului municipiului Alba Iulia
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 
 Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
 Afisaj

Alba Iulia, 08 august 2018

                  p. Primar,                                                                     Avizat
                 viceprimar                                                 Secretar,                            
                 Paul Voicu Marcel Jeler      
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