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DISPOZIŢIA NR. 909 

privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară la data de  

15 septembrie 2020 

 

 

 Primarul municipiului Alba Iulia; 

 În temeiul prevederilor art. 133(1), art. 134(1) lit. ”a”, ale art. 134(3) lit. ”a” 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 ordinară, pe data de 

15 septembrie 2020, orele 1300, 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 rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al 

municipiului Alba Iulia pentru anul 2020 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea modificarea Hotărârii nr. 206/2017 a Consiliului 

local   

3. Proiect de hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 225/2020 a Consiliului 

local  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții ”Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile 

Alexandru Vlahuță și Humulești”   

5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul de delegare prin 

concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia nr. 84441/2012 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea unor documentații de urbanism :   

 Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ – CONSTRUIRE 

CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA”, ALBA 

IULIA, LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI, FN, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA 

conform planului de situație anexat. 

 Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ PENTRU ANULARE 

ALEE PIETONALA, MODIFICARE SI COMPLETARE REGLEMENTARI URBANISTICE 

APROBATE CU HCL NR. 195/2013, ART. 8” ALBA IULIA, STR. LUMINILOR, FN, solicitant 

CATANA MARIUS conform planului de situație anexat. 

 Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal ,, ELABORARE PUZ IN VEDEREA 

MODIFICARII ZONEI FUNCTIONALE DIN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT IN 

ZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE JOASE”, ALBA IULIA, STR. OASA, FN, solicitant 

BUDESCU CARMEN ANGELA conform planului de situație anexat. 

 Art.4 : Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 

85795/28.08.2020 

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,ELABORARE PUD PENTRU EXTINDERE SPATII 



COMERCIALE”, ALBA IULIA, STR. TRANSILVANIEI, NR. 14, BL. 28, AP.4, solicitant 

SULAREA DORIN PENTRU SC EMMA SHOES SRL, conform planului de situație anexat. 

 Art.5: Indreapta eroare materiala pentru Plan Urbanistic Zonal „MODIFICARE 

REGLEMENTARI URBANISTICE, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI POLICLINICI 

MEDICALE”, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR. 61, solicitant SC OPTIC 

MEDICAL LINE SRL prin HOLHOS TEODOR, aprobat prin HCL nr. 241/06.2018, art. 13,  in 

sensul corelarii situatiei descrise in RLU aferent PUZ si partea desenata, conform planului de 

situatie anexat. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de 

asociere nr.15.930/2007 încheiat între municipiul Alba Iulia și CLUB SPORTIV 

”MOVA” ALBA IULIA 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.154/2020 privind 

aprobarea vânzării prin negociere directă a cotei-părți de 91/187 mp din imobilul(teren) 

situat în Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.12 

9. Proiect de hotărâre   privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere 

nr.60.460/2010 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC CORA CONSTRUCT SRL 

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, situate în 

municipiul Alba Iulia,  str.  Gladiolelor, nr. 2, bloc G140, scara A, apartament 30 

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, situată în 

municipiul Alba Iulia,  B-dul Revoluției 1918, bloc V5, ap. 67 

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, situate în 

municipiul Alba Iulia, str. Samuel Micu, nr. 7, bloc F3, scara A, apartament 29 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren) 

situat în Alba Iulia,str.Barbu Lăutaru, nr.25 

14. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 243/2020 a Consiliului local 

15. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unor 

imobile (drumuri) situate în Alba Iulia, strada Theodor Pallady și strada Rojomal 

16. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea municipiului Alba Iulia – domeniul 

privat a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 26 

17. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a cotei de 

13/550 mp teren intravilan înscris în CF nr. 74826 -C1 – U18 Alba Iulia cu nr. Top 

2965/1/XL situat în Alba Iulia, strada Vasile Goldis, nr. 20, bl. 10 BCD, scara B, ap. 40 în 

favoarea numitului Miheț Alexandru Nicolae  

18. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a cotei de 

11,8/966 mp teren intravilan înscris în CF nr. 72522 – C1 – U17 Alba Iulia cu nr. Top 

2965/3/8/XXXV situat în Alba Iulia strada Vasile Goldiș nr. 21, bl. 31 sc. B, ap.35, în 

favoarea numitei Mira Dorina 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia începând cu anul şcolar 

2020 - 2021 

 

 Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-18 sunt 

inițiate de către Viceprimar cu atribuții de primar și proiectul de hotărâre nr. 19 este inițiat de 

Consilier local – Sandu Cornel Stelian.  

 Art.4  Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 - 19 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 în 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 

− Presei 

− Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro   

 

 

Alba Iulia, 8 septembrie 2020 

 

 

 Viceprimar cu atribuții de Primar                                    Contrasemnează  

             Voicu Paul                            Secretar general 

http://www.apulum.ro/

