
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 105
privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară publică la data de 

9 februarie 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 publică,  pe data de  9 februarie 2022 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 aprobarea bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli pe anul 2022 al Municipiului Alba Iulia 

2. Proiect  de  hotărâre  privind  execuția  bugetului  general  de  venituri  și
cheltuieli pe anul 2021 al Municipiului Alba Iulia 

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea utilizării sumelor din excedentul
anului  2021  al  activităților  instituțiilor  publice  finanțate  integral  din
venituri proprii (centre bugetare din învățământ)

4. Proiect  de hotărâre  privind  darea în administrare și  exploatere a unor
imobile – terenuri, proprietate publică a Municipiului Alba Iulia, către
operatorul regional SC APA CTTA SA Alba 

5. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la
Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 9758/27.01.2022, formulată de
către  Arhiepiscopia  Romano-Catolică  Alba  Iulia  împotriva  Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 483/2021 privind decizia
de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile (terenuri)
situate  în  Alba  Iulia,  strada  Alcala  de  Henares  (etapa  I),  situate  pe
amplasamentul  obiectivului  de  investiții  “MODERNIZARE  STRĂZI
ZONE DE DEZVOLTARE MUNICIPIUL ALBA IULIA LOT 1 – Alcala
de  Henares  (inclusiv  legătura  cu  Str.  Gheorghe  Șincai),  Gârda,
Drăgășani,  Zăvoi,  Lupșa,  Calistrat  Hogaș,  Abrudului,  Vidra,  Albac,
Stadionului, Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, Lotru”

6. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  358/2018  a



Consiliului local cu privire la participarea Direcției de Asistență Socială
în cadrul  PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa
prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 BUNICII
COMUNITĂȚII  Servicii  sociale  și  socio-medicale  pentru  persoane
vârstnice pentru depunerea proiectului ” LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE
SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA”, modificată și  completată
ulterior

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul
bugetului local din anul precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare în anul 2022

8. Proiect  de  hotărâre  privind  îndreptarea  erorii  materiale  la  HCL
nr.425/2021 pentru  aprobarea cererii de  finanțare și a devizului general
estimativ  pentru  Proiectul  ”EXTINDERE  REȚEA CANALIZARE  SI
APA  PE  STRĂZILE:  AZUR,  ZENIT,  ALBATROS,  URANUS,
ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, STR. ORIZONT 9, ORIZONT
10,  ORIZONT  16,  ORIZONT  21  ,  ORIZONT  23  ,  ORIZONT  24,
ORIZONT  25,  ORIZONT  26” în  vederea  depunerii  în  cadrul
programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții MODERNIZĂRI INTERIOARE, LUCRĂRI
DE  CONSTRUCȚIE,  PARDOSELI,  TÂMPLĂRIE,  LAMBRIURI,
FINISAJE  PENTRU  SALA  DE  ACTIVITĂȚI  - MUNICIPIUL  ALBA
IULIA

10. Proiect  de  hotărâre  privind  privind  actualizarea  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru obiectivul de investiții  CONSTRUIRE ANSAMBLU
DE LOCUINȚE SOCIALE  5 TRONSOANE - tip B2, B3, B4 - cartier
Gheorghe  Șincai,  Municipiul  Alba  Iulia,  aprobați  prin  Hotărârea
nr.258/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor
tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții:
REABILITARE  INFRASTRUCTURA  REȚEA  MAJORĂ  DE
TRANSPORT LOTUL 1 - tronsoanele 1, 2 și 3, străzile: Regimentul V
Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C.Bratianu, str. Ardealului, b-dul Tudor
Vladimirescu,  str.  Turnătoriei,  str.  Cabanei,  aprobați  prin  Hotărârea
nr.236/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
rectificat și a anexelor la Ocolul Silvic Sebeș RA, pe anul 2021

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului
Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia a unor imobile
situate în Alba Iulia, Zona Ampoi I

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1  -
13 au  fost inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia. 

Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 -
13 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 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 ulte-
rioare.

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, 4 februarie 2022

         Primar                                               Contrasemnează 
Pleșa Gabriel Codru             Secretar general
                              Jeler Marcel 

http://www.apulum.ro/

