
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Minuta
şedinţei  extraordinară publică a Consiliului local din data de 13 august  2018

 La şedinţa extraordinară publică din data de  13 august 2018  au fost prezenţi
un număr de 18 consilieri. În cadrul şedinţei s-a adoptat:
 Hotărârea Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  303/2018  privind
rectificarea  bugetului  general  de  venituri  și  cheltuieli  al  municipiului  Alba  Iulia,
pentru anul 2018, cu 17 voturi pentru și o abținere Mircea Trifu.

 Hotărârea Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia nr.  304/2018 privind
modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local cu privire la aprobarea utilizării
sumelor din excedentul bugetului local din anii  precedenți ca sursă de finanțare a
cheltuielilor  secțiunii  de  dezvoltare  în  anul  2018,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, cu 17 voturi pentru și o abținere  Vasile Crișan.

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-iulia  nr.  305/2018  privind
aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici pentru  obiectivul  „CREAREA
SISTEMULUI  DE  ILUMINAT  PUBLIC  AL  MUNICIPIULUI  ALBA IULIA –
CARTIER CETATE”, cu 18 voturi pentru.

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  306/2018  privind
completarea Hotărîrii nr. 269/2018 a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici  pentru  obiectivul:  „  Crearea  sistemului  de  iluminat  public  al
Municipiului Alba Iulia – Zona Centrală, Cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3 și
Partoș”, cu 18 voturi pentru. 

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  307/2018  privind
aprobarea  Protocolului  de  Colaborare  între  Municpiul  Alba  Iulia  și  Institutul  de
Cercetare  în  Permacultură  din  România  în  vederea  implementării  proiectului
Grădinescu (Grădina din Cetate) cofinanțat prin proiectul ''Creșterea calității  vieții
pentru cetățeni prin transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii''- acronim
Methamorphosis,  (Transformation  of  neighbourhoods  in  a  child-friendly  way  to
increase the quality of life for all citizen) finanțat în cadrul programului european
HORIZON 2020, cu 17 voturi pentru și o abținere Mircea Trifu.
 Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  308/2018  privind
aprobarea modificării Hotărârii nr. 54/2016 a Consiliului local al municipiului Alba
Iulia cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Politici
regionale  spre  ecologizarea  sectorului  locuințelor  sociale  –  Acronim  Re-Green
sHousing (Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector – Acronim
Re-Green sHousing)” finanțat în cadrul programului INTERREG EUROPE, cu 17
voturi pentru și o abținere Mircea Trifu.
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