
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.  535

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

din Legea nr 215/2001 republicată, modificată şi completată prin OUGR nr. 20/2008, Legea 
nr. 35/2008, OUGR nr. 66/2008 şi Legea nr. 131/2008,

DISPUNE

Art.  unic  .   Convoacă  Consiliul  local  al  municipiului  Alba  Iulia  în  şedinţă 
extraordinară, pe data de 13 octombrie 2009, orele 1300, care va avea loc la sediul Primăriei 
municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 5A, cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I. Proiecte de hotărâri privind:
1. Aprobă rectificarea  bugetului  general  de  venituri  şi  cheltuieli  al  municipiului 

Alba Iulia pe anul 2009.
2. Aprobă redistribuirea pe obiective de investiţii a creditului bancar în valoare de 

32 milioane lei, contractat în anul 2007.
3. Aprobă participarea municipiului Alba Iulia la Programul Operaţional Regional. 

Axa  3.  Îmbunătăţirea  infrastructurii  sociale.  Domeniul  major  de  intervenţie  3.4.  – 
Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea  şi  echiparea  infrastructurii  educaţionale 
preuniversitare,  universitare   şi  a  infrastructurii  pentru  formare  profesională  continuă  cu 
proiectul „Extinderea unor clădiri ale unităţilor de învăţământ primar şi gimnazial de stat din 
municipiul Alba Iulia”.

4. Aprobă participarea municipiului Alba Iulia la Programul Operaţional Regional. 
Axa  3.  Îmbunătăţirea  infrastructurii  sociale.  Domeniul  major  de  intervenţie  3.4.  – 
Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea  şi  echiparea  infrastructurii  educaţionale 
preuniversitare,  universitare   şi  a  infrastructurii  pentru  formare  profesională  continuă  cu 
proiectul „Reabilitarea unor clădiri ale unităţilor de învăţământ liceal de stat din municipiul 
Alba Iulia”

5. Aprobă  documentaţia  tehnico-economică  pentru  reabilitarea  unor  clădiri  ale 
unităţilor de învăţământ liceal de stat din municipiul Alba Iulia:

Obiect nr. 1: Reparaţii capitale la instalaţia electrică a Colegiului Naţional „Horea, 
Cloşca şi Crişan” Alba Iulia.
Obiect  nr.  2: Reabilitarea  clădirii  colegiului  şi  mărirea  spaţiilor  de  învăţământ  la 
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia.
Obiect nr. 3: Reabilitarea clădirii şi mărirea spaţiilor de învăţământ în clădirea din str. 
Avram Iancu nr. 6 a Liceului de Muzică şi Arte Plastice Alba Iulia.
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6. Aprobă  documentaţia  tehnico-economică  pentru  extinderea  unor  clădiri  ale 
unităţilor de învăţământ primar şi gimnazial de stat din municipiul Alba Iulia:

Obiect nr. 1: Extindere corp clădire Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Goldiş” Alba 
Iulia.
Obiect  nr.  2: Extinderea clădirii  şi  amenajarea  curţii  Şcolii  cu clasele I-VIII  „Ion 
Agârbiceanu” Alba Iulia.

Alba Iulia, 09 octombrie 2009 

Primar,  Avizat
       Mircea Hava Secretar,

       Marcel Jeler

MP/2 ex F – 14 – 03 
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