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şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de  17 mai   2016 

 

 

  La şedinţa din data  de  17 mai  2016  au fost prezenţi un număr de 17 consilieri. 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 128/2016 privind 

aprobarea documentației tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul : 

”Consolidarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor 

din Alba Iulia – centru expozițional corp principal E”, cu 17 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 129/2016 privind 

aprobarea documentația tehnico – economică, faza Studiu de fezabilitate, a 

indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea și extinderea 

sitemelor de apă uzată în județul Alba, POIM 2014-2020”, din cadrul căruia face parte 

și proiectul ”Extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Alba Iulia, 

cartier Pâclișa”, cu 17 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 130/2016 privind 

aprobarea organizării evenimentelor AlbaFest®, Sărăbătoarea Muzicii, Suflet de 

Roman, festival Dilema veche și Festival de Romania, cu 17 voturi pentru. 
  Hotărârea  Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 131/2016 privind 

aprobarea înncheierii unui acord de cooperare, în domeniul promovării turistice, între 

Municipiul Alba Iulia și Jidvei SRL, cu 17 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 132/2016 privind 

aprobarea denunțării contractului de comodat nr.20300/2014 încheiat între Consiliul 

local al municipiului Alba Iulia și Uniunea Arhitecților din Romania – Filiala Alba 

Iulia, cu 17 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 133/2016 privind 

aprobarea modificării statului de funcţii a Serviciului public „Administrarea 

patrimoniului local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu 17 

voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 134/2016 privind 

aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Alba Iulia - România și  

Municipiul Lutsk - Ucraina, cu 17 voturi pentru.   
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