
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 703
privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară la data de 

5 august 2022

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 5 august 2022, orele 1100, 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 declanșării  procedurii  de expropriere a unor
imobile (locuințe) situate în Alba Iulia, strada Arnsberg, nr. 20, bloc G2, situate pe
amplasamentul obiectivului de investiții:„Desființare construcție existentă (Bloc G2)
și construire parcaj colectiv și amenajare incintă”

2. Proiect  de  hotărâre  privind  respingerea  plângerii  prealabile  formulată  împotriva
Hotărârii  nr. 320/2022  a Consiliului local privind aprobare devizului general și a
indicatorilor  tehnico-economici  actualizați  pentru  realizarea  obiectivului  de
investiții : ”Desființare construcție existentă (bloc G2) și construire parcaj colectiv și
amenajare  incintă”,  aprobați  prin  Hotărârea  nr.  398/2019  a  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia   

3. Proiect  de  hotărâre  privind   premierea  sportivilor  și  antrenorilor  de  la  Asociația
Clubul Sportiv  „Life is Dance", care au obținut performanțe desosebite la acțiunile
sportive internaționale și naționale oficiale 

4. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  devizului  general  actualizat  și  aprobarea
categoriilor  de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru Proiectul ”EXTINDERE
REȚEA  CANALIZARE  ȘI  APĂ  PE  STRĂZILE:  AZUR,  ZENIT,  ALBATROS,
URANUS,  ORIZONT 3,  ORIZONT 4,  ORIZONT 6,  ORIZONT 9,  ORIZONT 10,
ORIZONT 16, ORIZONT 21, ORIZONT 23, ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT
26” aprobat la finanțare la secțiunea „Dezvoltare teritorială”-„Lucrări publice” – în cadrul
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul
local pentru Proiectul "EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL
RACOVITA, PE STRAZILE: E.  RACOVITA, AL. ODOBESCU, P.  ISPIRESCU,
GR.  ANTIPA,  HUMULESTI,  S.  MINDRESCU,  AL.  VLAHUTA,  D.
BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. BARDAS, V. BABES”  aprobat la finanțare la
secțiunea „Dezvoltare teritorială”-„Lucrări publice” – în cadrul Programului Național
de Investiții „Anghel Saligny”



6. Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  categoriilor  de  cheltuieli  finanțate  de  la
bugetul local pentru Proiectul “REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA PENTRU
DESCARCAREA  CANALELOR  COLECTOARE  HC762  SI  HC1134  DIN
LOCALITATEA  MICESTI,  MUNICIPIUL  ALBA  IULIA  IN  EMISARUL
NATURAL  AMPOI”  aprobat  la  finanțare  la  secțiunea  „Dezvoltare  teritorială”-
„Lucrări publice” – în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF si a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiții  “EXTINDERE
REȚEA  APĂ CU BRANȘAMENTE ȘI  CANALIZARE  CU RACORDURI  PE
STR.  CERBULUI,  AZUGA,  DIMITRIE  PACIUREA  și  EXTINDERE  RETEA
CANALIZARE  ȘI  RACORDURI  PE  STR.  MĂGUREI,  DRAGOMIRNA  ȘI
ATENA”
Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 și 7   au

fost inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia. 
Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 și 7 au

fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia. 
Art.5 Proiectul  de  hotărâre  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 Iulia 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 
- Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
- Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro  

Alba Iulia,  1 august 2022

         Primar                                               Contrasemnează 
Pleșa Gabriel Codru             Secretar general
                       Jeler Marcel  

       

http://www.apulum.ro/

