
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 345
privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară publică la data de 

18 februarie 2020

Primarul municipiului Alba Iulia;
În temeiul prevederilor art. 133(2) lit. ”a”, art. 134(1) lit. ”a”, ale art. 134(3) lit. ”b” și

ale  art.196(1)  lit.  ”b”  din  OUG  nr.  57/2019   privind  Codul  administrativ  modificat  și
completat ulterior,  

DISPUNE : 

Art.1 Convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia în şedinţă extraordinară
publică,  pe  data  de  18 februarie  2020,  orele 1300, care  va  avea  loc  la  sediul  Direcţiei
Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia,
sala de ședință, str. Bucovinei nr. 6.

Art. 2 Se convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia cu următorul: 

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 

1. Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  încetării  de  drept,  prin  demisie,  a
mandatului  de  consilier  local  al  domnului  Pleșa  Gabriel  Codru  din  cadrul
Consiliului local al municipiului Alba Iulia și a mandatului de viceprimar al
Municipiului Alba Iulia 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Buglea Rareș 

3. Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  încetării  de  drept,  prin  demisie,  a
mandatului domnului consilier local Popescu Emil Antoniu 

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei
Onețiu Maria Cornelia

5. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Alba Iulia  
6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  sumelor  din  excedentul

bugetului local din anul precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii
de dezvoltare în anul 2020

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli al municipiului Alba Iulia pentru anul 2020

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului
2019 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
(centru bugetare din învățământ)

9. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli
pe anul 2019 al Municipiului Alba Iulia 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, a organigramei
și statului de funcții al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local”
aflat  în  subordinea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia,  urmare
reorganizării, începând cu data de 1 martie 2020

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44/2018 a
Consiliului local cu privire la stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici



și  personalului  contractual  din  aparatul  de  specailitate  al  primarului
municipiului  Alba  Iulia  și  din  serviciile  publice  aflate  în  subordinea
Consiliului local al municipiului Alba Iulia, astfel cum a fost modificată prin
HCL nr. 346/2019 și HCL nr. 416/2019, începând cu data de 1 martie 2020 

12. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  458/27.11.2018  a
Consilului  local  cu  privire  la  predarea  către  Ministerul  Lucrărilor  Publice,
Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA,
a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului
de investiții ”Construire sală de educație fizică – proiect tip școală gimnazială
Avram Iancu Alba Iulia” din Municipiul Alba Iulia, Județul Alba 

13. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației  Publice  prin  Compania  Națională  de  Investiții  ”CNI” SA,  a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții  :  Proiect  tip  -  ”Contruire  bază sportivă  TIP1,  localitatea  Micești,
Cartier Micești, str. Stadionului, nr. 9, municipiul Alba Iulia, județul Alba”

14. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației  Publice  prin  Compania  Națională  de  Investiții  ”CNI” SA,  a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții  :  Proiect  tip  -  ”Contruire  bază  sportivă  TIP2,  Bulevardul  1
Decembrie 1918, nr. 11, municipiul Alba Iulia, județul Alba 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Alba Iulia în
cadrul proiectului ”Amenajare zonă de agrement și debarcader pe Râul Mureș
în Municipiul Alba Iulia”, cod SMIS 129239

16. Proiect  de  hotărâre  privind  neasumarea  responsabilităților  organizării  și
derulării  procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor  –  cadru  pentru
achiziția  produselor  și  a  contractelor/acordurilor  –  cadru  pentru  achiziția
serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru
școli al României, pentru perioada 2020-2023

17. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  „REABILITAREA,
MODERNIZAREA  ȘI  EXTINDEREA  SISTEMULUI  DE  ILUMINAT
PUBLIC  AL  MUNICIPIULUI  ALBA  IULIA  –  LOCALITĂȚI
COMPONENTE: OARDA DE SUS, OARDA DE JOS, PÂCLISA, MICEȘTI
ȘI BĂRĂBANȚ”, cod SMIS 126923 și a cheltuielilor legate de proiect

18. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii  materiale din cadrul anexei la
Hotărârea nr.  381/2018  a Consiliului  local,  privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici  pentru  obiectivul:  ”Reabilitarea,  Modernizarea  și
Extinderea  sistemului  de  iluminat  public  al  Municipiului  Alba  Iulia  –
Localități  componente:  Oarda  de  Sus,  Oarda  de  Jos,  Pâclișa,  Micești  și
Bărăbanț”

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-18 sunt
inițiate de către Viceprimar cu atribuții de primar.

Art.4  Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-18 au
fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia. 

Art.5 Proiectele  de hotărâri  înscrise în proiectul  ordinii  de zi  însoţite  de anexele
corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele 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). 

Art.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra
proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi.

Art.7 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004
-  Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 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.9  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 Iuli
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 
- Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
- Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro  

Alba Iulia, 14 februarie 2020

Viceprimar cu atribuții de Primar                                    Contrasemnează 
       Voicu Paul          Secretar general

               Marcel Jeler 

http://www.apulum.ro/

