
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

PRIMAR  

 

DISPOZIŢIA NR. 2071 

privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară publică la data de  

22 decembrie 2021 

 

 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 publică, pe 

data de 22 decembrie 2021, 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 modificarea și completarea HCL nr. 44/2018 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, cu modificările și completările 

ulterioare, începând cu data de 01 ianuarie 2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Unității de Management a Proiectului, 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și Statul de Funcții al Unității 

Proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din 

perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 

centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de 

turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de 

interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură“ cod SMIS 143410 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 92/2021 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia  

4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului 

„Creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a municipiului Alba 

Iulia” – acronim CRESC, cod proiect R/8793 finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 

2014-2021, în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și 

Ecosisteme” (RO-Mediu), domeniul „Implementarea planurilor de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice, în municipalități” 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei  contractuale a proiectului  

„MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, finanțat din 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018 

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială din 

subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia a mijloacelor fixe și obiectelor de 

inventar necesare bunei desfășurări a activității de asistență socială   

7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de 

Asistență Socială prin reorganizare, începând cu data de 01.01.2022  

8.  Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public local de persoane 

pentru zona tarifară ”zona 1 municipiul Alba Iulia”  

9. Proiect de hotărâre 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” 

10. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare – post mortem – al 

municipiului Alba Iulia a doamnei Ana – Dorica ”Dorli” Bugnariu (născută Blaga)” 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 110/2015 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia  

13. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului poliției locale din 

cadrul Direcției Poliția locală a municipiului Alba Iulia  

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 255/2021 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia  

15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii nr. 56/2021 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia  

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal,, ELABORARE PUZ -  

MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 195/2013 art 8 

”  

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal ,, ELABORARE PUZ 

PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE SI REGLEMENTARE STRADA 

ACCES” 

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal ,, ELABORARE PUZ 

PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 

108/2008 SI HCL 148/2020” 

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal ,, ELABORARE PUZ – 

EXTINDERE CIMITIRUL MUNICIPAL” 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic zonal ,, ELABORARE P.U.Z. 

PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE STRADĂ 

ACCES” 

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic de detaliu: ,,CONSTRUIRE 

STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE” 

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic de detaliu: 

,,CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM CUPLAT SI ETAJAT SI 

IMPREJMUIRE” 

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului urbanistic de detaliu: ,,CONSTRUIRE SI 

DOTARE SECTIA DE ONCOLOGIE, COMPARTIMENT RADIOTERAPIE SI 

COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA” 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune 

nr.4.795/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC ANDROMEDA SRL 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune 

nr.538/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Gergely Nicolae  

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune 

nr.167/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Iancu Ion 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune 

nr.356/2010 încheiat între municipiul Alba Iulia și Oprea Tiberiu și Oprea Elena  

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune 

nr.1197/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC INTERCOM SRL  

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune 

nr.11.985/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia și Todea Dionisie Adorian  

30. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui 

imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Rojomal. 

31. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – 

domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Tarnita – Micesti 

32. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada ianuarie  – martie  2022 



33. Proiect de hotărâre  privind privind aprobarea derulării și finanțării programului de 

dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia - 

„EDU Alba Iulia”, în anul 2022 

      Inițiatori, 

              Consilieri locali 

              Florea Paul Victor         

              Rotar Corina                 

                                   Gavrilă-Paven Ionela     

              Bărbuleț Narcisa Ioana  

34. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii nr. 348/2021 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora 

care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul Alba 

Iulia pentru anul şcolar 2021 - 2022, cu modificările şi completările ulterioare 

      Inițiatori,  

         Consilieri locali 

         Sandu Cornel Stelian 

         Filimon Marius 

    

35. Diverse :  

1. Raport de informare cu privire la cererea dlui Sima Ioan, înregistrată la Primăria 

municipiului Alba Iulia sub nr. 115721/2021 

2. Plângere prealabilă nr. 131224/10.11.2021  

3. Nota de constatare nr. 140921/03.12.2021       

 Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1- 32 sunt 

inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia. 

 Art.4  Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 - 34 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 

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

− Presă  

 

Alba Iulia, 15 decembrie  2021 

 

 Primar,       Contrasemnează, 

    Pleșa Gabriel Codru          Secretar general 

                                                         Jeler Marcel 

 

http://www.apulum.r/
http://www.apulum.ro/

