
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 1426
privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară publică la data de 

23 decembrie  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   privind  Codul  administrativ  modificat  și
completat ulterior,  

DISPUNE : 

Art.1 Convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia în şedinţă extraordinară, pe
data de 23 decembrie 2019, orele 1100, care va avea loc la sediul Primăriei municipiului
Alba Iulia, sala de ședință, str. 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 Regulamentului de organizare și funcționare
al Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Alba Iulia 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Pieței volante Transilvania – Alba Iulia 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului poliției locale
din cadrul Direcției poliția locală a municipiului Alba Iulia

4.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 427/2018 a Consiliului local
al municipiului Alba Iulia modificată și completată ulterior

5.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 428/2018 a Consiliului local
al municipiului Alba Iulia modificată și completată ulterior

6.   Proiect  de  hotărâre  privind  înființarea  Unității  de  management  a  proiectului
”Reconversie  funcțională,  șant  exterior  –  latura  de  nord  a  Cetății  Alba  Carolina,  spații
publice amenajate pentru agrement și petrecerea timpului liber”, cod SMIS 125259 

7.  Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor și
a  unor  imobile  situate  în  intravilanul  municipiului  Alba  Iulia  în  zonele  de  impozitare
delimitate

8.  Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea Hotărârii  nr. 44/2018 a
Consiliului local privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului
contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile
publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, astfel cum a fost
modificată prin Hotărârea nr.  346/2019 a Consiliului local, începând cu data de 1 ianuarie
2020

9.   Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  statului  de  funcții  al  aparatului  de
specialitate  al  Primarului  municipiului  Alba  Iulia  și  al  Serviciului  public  ”Serviciul
comunitar  pentru  cadastru  și  agricultură”  aflat  în  subordinea  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia 



Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi de la punctele 1-9 sunt
inițiate de către Viceprimar cu atribuții de primar.

Art.4  Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi de la punctele 1-9 au
fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia. 

Art.5 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.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra
proiectelor de hotărâre înscrise 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, 19 decembrie 2019 

Viceprimar cu atribuții de Primar                                    Contrasemnează 
       Voicu Paul          Secretar general

               Marcel Jeler 

http://www.apulum.ro/

