ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 1030
privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară cu convocare de îndată la data
de 23 septembrie 2020
Primarul municipiului Alba Iulia;
În temeiul prevederilor art.134(4), art. 136(10) și ale art.196(1) lit.”b” din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, modificat ulterior,
DISPUNE:
Art.1 Convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia în ședință extraordinară cu
convocare de îndată, pe data de 23 septembrie 2020, orele 1300, care va avea loc la sediul
Primăriei municipiului Alba Iulia, biroul de lucru al Primarului municipiului Alba Iulia, în regim de
videoconferință.
Art. 2 Se convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia cu următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru fișele de
proiect "Regenerarea urbană a zonei Bazinului Olimpic prin amenajarea de spații
verzi și construirea unei baze sportive și de agrement" și "Fluidizarea traficului rutier
prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – construire arteră ocolitoare pe latura de
sud – vest a Municipilui Alba Iulia"
inițiate de Viceprimar cu atribuții de primar
Art.3 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi însoţite de anexele
corespunzătoare, referatul de aprobare, rapoartul de specialitate, precum şi de celelalte documente
conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă
electronică aflată în baza de date) / cont google drive.
Art.5 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice,
administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va
duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.
Art.6 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit.
”e” din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ :
 Primarului municipiului Alba Iulia
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
 Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
 Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro
Alba Iulia, 23 septembrie 2020
Viceprimar cu atribuții de Primar
Voicu Paul

Contrasemnează,
Secretar general
Marcel Jeler

