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   La şedinţa extraordinară publică din data de 22 martie 2019 au fost prezenţi un 

număr de 18 consilieri. În cadrul şedinţei s-au adoptat: 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 77/2019 privind  

execuția bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, al Municipiului Alba 

Iulia, cu 17 voturi pentru și o abținere Vasile Crișan. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 78/2019 privind 

aprobarea unor documentații de urbanism: 

 Art. 1. Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”Introducere în intravilan, reglementare 

zonă de agrement și debarcare pe râul Mureș în municipiul Alba-Iulia, Alba-Iulia, zona 

Dig Râul Mureș – Partoș, solicitant Municipiul Alba-Iulia, conform planului de situație 

anexat, cu 18 voturi pentru. 

 Art. 2 Se stabilește, pentru documentația de urbanism de la art. 1 perioada de 

valabilitate până la aprobarea unei alte documentații de urbanism pe terenul 

reglementat, cu 18 voturi pentru. 

   Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 78/2019 privind 

aprobarea unor documentații de urbanism împreună cu cele două  articole a fost votată 

cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 79/2019 privind  

aprobarea documentației tehnico-economică – faza SF și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul : ”Amenajare zone de agrement și debarcader pe râul 

Mureș în municipiul Alba Iulia”, cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 80/2019 privind 

neadoptarea proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Protocolului de Cooperare 

încheiat cu Asociația Green Revolution din România, cu 12 voturi pentru și 6 abțineri 

Mircea Trifu, Vasile Crișan, Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, 

Medrea Bogdan. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 81/2019 privind 

modificarea regulamentului de organizare și funcționare a unității de management și a 

statului de funcții specific proiectului Startup@Centru, aprobat prin Hotărârea nr. 

21/2018 a Consiliului local, cu 11 voturi pentru, un vot împotrivă Mircea Trifu și 6 

abțineri  Vasile Crișan, Bucur Dumitru, Bumbu Nicolae, Bunea Ioan Iulian, Medrea 

Bogdan, Popescu Marius Ciprian. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 82/2019 privind 

aprobarea documentației tehnico-economică – faza SF și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul : ”Reconversie funcțională, șanț exterior – latura de nord 

a Cetății Alba Carolina, spații publice amenjate pentru agrement și petrecerea timpului 

liber”, cu 18 voturi pentru. 

  Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 83/2019 privind 

organizarea evenimentului ”Duelul Viorilor”, cu 18 voturi pentru. 

 



 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 84/2019 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați – faza PT pentru 

obiectivul ”Reabilitarea și extinderea clădirii Colegiului Economic ”Dionisie Pop 

Marțian” din Municipiul Alba-Iulia, județul Alba”, cu 14 voturi pentru și 4 abțineri 

Mircea Trifu, Medrea Bogdan, Bunea Ioan Iulian, Bumbu Nicolae. 
 

 

 

 

      PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI                SECRETAR 

        Consilier                           Marcel Jeler 
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