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 La şedinţa din data  de  18 august  2017  au fost prezenţi un număr de 19 

consilieri. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 260/2017 privind 

aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Alba Iulia, 

actualizată pentru perioada 2014-2023, cu 18 voturi pentru și o abținere Mircea Trifu. 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 261/2017 privind 

aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Alba Iulia” 

(P.M.U.D.) – ACTUALIZAT, cu 18 voturi pentru și o abținere Mircea Trifu. 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 262/2017 privind 

modificarea și completarea rețelei școlare pe anul 2017-2018 aprobată prin Hotărârea 

nr. 44/2017 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu 19 voturi pentru.  

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 263/2017 privind 

aprobarea plății  cotizației către Asociația ”Țara Vinului”, cu 19 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 264/2017 privind  

modificarea Hotărârii nr. 207/2017 a Consiliului local cu privire la participarea 

Municipiului Alba Iulia la proiectul Alba Iulia – Comunitate locală responsabilă, cod 

proiect 105088, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, 

Obiectiv specific 5.1-Reducere a numărului de comunități marginalizate (roma și non-

roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, 

cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de 

măsuri/operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC, cu 18 voturi pentru 

și o abținere Mircea Trifu. 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 265/2017 privind 

modificarea și completarea Hotărârii nr.197/2017 a Consiliului local cu privire la  

transmiterea în administrare către Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia a unui 

imobil(teren) situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Lalelelor, cu 19 voturi 

pentru. 
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