
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 1069
privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară publică la data de 

11 octombrie  2019

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 Partea I - privind Codul administrativ 

DISPUNE : 

Art.1 Convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia în şedinţă extraordinară, pe data
de 11 octombrie  2019, orele 1300, care va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia,
sala de ședință,  Alba Iulia, Calea Moților nr. 5 A

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

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire Grădiniță cu program prelungit
nr. 16 prin schimb de destinație și extindere clădire cantină din incinta Colegiului Tehnic Alexandru
Domșa, Municipiul Alba Iulia”, cod SMIS 121890 și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul 
Transmis spre avizare comisiei de specialitate  nr. I Comisia de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisiei nr. II Comisia pentru administrarea domeniului
public şi privat, agricultură

2. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  236/2018  a  Consiliului  local  al
municipiului  Alba  Iulia  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul:
REABILITARE  INFRASTRUCTURĂ  REȚEA  MAJORĂ  DE  TRANSPORT  LOTUL  1  -
tronsoanele  1,  2  și  3,  străzile:  Regimentul  V Vânători,  b-dul  Ferdinand,  str.  I.C.  Brătianu,  str.
Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul 
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public
şi  privat,  agricultură  și  comisiei   nr.  I  Comisia  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ; 

3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea proiectului ”Reabilitare infrastructură rețea
majoră  de  transport  public  urban  din  municipiul  Alba  Iulia  –  Lot  1”,  cod  SMIS  125328  și  a
cheltuielilor legate de proiect
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul 
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public
şi  privat,  agricultură  și  comisiei   nr.  I  Comisia  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 300/2018 a Consiliului local  
privind  aprobarea  documentației  tehnico-economice  pentru  obiectivul:  REABILITARE
INFRASTRUCTURĂ  REȚEA MAJORĂ  DE  TRANSPORT LOTUL 2  -  tronsonul  1,  2  și  3,
străzile: b-dul Republicii,  b-dul Revoluției,  str.  Lalelelor, str.  Pinului, str.  Francisca, str.  Nicolae
Grigorescu, str. Gh.Pop de Băsești, b-dul Încoronării
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul 
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public
şi  privat,  agricultură  și  comisiei   nr.  I  Comisia  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,



finanţe, servicii publice şi comerţ; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare infrastructură rețea majoră

de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 2”, cod SMIS 127257 și a cheltuielilor
legate de proiect
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul 
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public
şi  privat,  agricultură  și  comisiei   nr.  I  Comisia  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
finanţe, servicii publice şi comerţ; 

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  act  adițional  la  contractul  de
administrare nr. 12780/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Liceul de arte ”Regina
Maria”
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul 
Transmis spre avizare comisiei de specialitate  nr. V Comisia pentru administraţie publică locală,
juridică  şi  disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

7. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia-
domeniul public asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Bucovinei, bl.32, Sc.C, Ap.16
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul 
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui  schimb de imobile (terenuri)  între Consiliul
local al municipiului Alba Iulia și ASOCIAȚIA FOREST DIANA
Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul 
Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public
şi privat, agricultură și comisiei de specialitate nr. V Comisia pentru administraţie publică locală,
juridică  şi  disciplină,  relaţii  cu  publicul,  probleme  ale  minorităţilor,  apărarea  ordinii  publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Art.3  Proiectele  de  hotărâri  înscrise  pe  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.4  Consilierii  locali  sunt  invitați  să  formuleze  și  să  depună  amendamente  asupra
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.5 Prezenta  dispoziție  poate  fi  contestată  conform prevederilor  Legii  nr.  554/2004  -
Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 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.7 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, 7 octombrie  2019 

Viceprimar cu atribuții de primar                                    Contrasemnează 
             Voicu Paul                       Secretarul general

                                                 Marcel Jeler 

http://www.apulum.ro/

