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 La şedinţa din data de 20 noiembrie 2009 au fost prezenţi un număr de 18 

consilieri. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 361/2009 privind  

rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba-Iulia pe 

anul 2009 cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 362/2009 privind 

aprobarea participării municipiului Alba-Iulia la Programul Operaţional 2007-2013 

Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de 

intervenţie 5.2 - Creearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea  resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice, cu Proiectul 

"Valorificarea resurselor turistice  naturale în zona Mamut - Parcul Dendrologic Dr. 

Ion Vlad - Valea Popii din municipiul Alba-Iulia" cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 363/2009  privind 

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Valorificarea resurselor terestre naturale în 

zona de agrement Mamut - Parcul Dendrologic Dr. Ioan Vlad" din municipiul Alba-

Iulia cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 364/2009 privind    

alocarea unor sume de bani din bugetul local - capitol cultură- pentru activităţi 

culturale cu 18 voturi pentru.  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 365/2009 privind 

aprobarea unor modificări în statele de funcţii şi organigramele aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba-Iulia şi ale serviciilor publice 

subordonate Consiliului local al municipiului Alba-Iulia cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 366/2009 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de 

asistenţă medicală din subordinea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia cu 18 

voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 367/2009 privind 

aprobarea completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului 

public de asistenţă socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia 

cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 368/2009 privind  

aprobarea componenţei Comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări şi a stadiului 

fizic de execuţie, precum şi desemnarea responsabilului la nivel local cu derularea 

obiectivului de investiţii: "Construire locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi 



sau care vor fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari în municipiul 

Alba-Iulia", inclus în Programul de finanţare a construcţiilor de locuinţe sociale 

destinate chiriaşilor conform OUG nr. 74/2007 cu 18 voturi pentru. 

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 369/2009 privind

  

 aprobarea punerii la dispoziţia operatorului economic S.C.  APA  CTTA S.A. ALBA 

a unui teren în suprafaţă totală  de  49.600 mp situat în municipiul Alba Iulia cu 18 

voturi pentru. 

 

 

             PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                CONTRASEMNEAZĂ, 

                           Consilier                                                  Secretar 

                       Vasile Cornea                                             Marcel Jeler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


