
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 676
privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară publică la data de 

27 iulie 2022

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 27  iulie 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  și prin platforma online ZOOM. 

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 2022 

2. Proiect de hotărâre privind  execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe
trimestrul II anul 2022 al Municipiului Alba Iulia  

3. 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”

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice faza DALI
și   a   indicatorilor   tehnico-economici,    pentru    obiectivul:   “RENOVAREA
ENERGETICĂ   MODERATĂ  A  CLADIRILOR  REZIDENȚIALE
MULTIFAMILIALE -  BLOC  11A      DIN   MUNICIPIUL  ALBA IULIA ” 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice faza DALI
și   a   indicatorilor   tehnico-economici,    pentru    obiectivul:   “RENOVAREA
ENERGETICĂ   MODERATĂ  A  CLADIRILOR  REZIDENȚIALE
MULTIFAMILIALE -  BLOC  11 B     DIN   MUNICIPIUL  ALBA IULIA ”  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice faza DALI
și   a   indicatorilor   tehnico-economici,    pentru    obiectivul:   “RENOVAREA
ENERGETICĂ   MODERATĂ  A  CLADIRILOR  REZIDENȚIALE
MULTIFAMILIALE -  BLOC  13A      DIN   MUNICIPIUL  ALBA IULIA ” 

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între UAT
Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT Municipiul Alba Iulia prin Consiliul



local  al  Municipiului  Alba  Iulia  și  UAT  comuna  Ighiu  prin  Consiliul  local  al
comunei Ighiu în vederea implementării proiectului „Drum de legătură în partea de
nord a municipiului Alba Iulia”, faza Studiu de fezabilitate  

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții:  „CONSTRUIRE
GRADINITA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  NR.16  PRIN  SCHIMB  DE
DESTINATIE  SI  EXTINDERE  CLADIRE  CANTINA  DIN  INCINTA
COLEGIULUI TEHNIC ALEXANDRU DOMSA, MUNICIPIUL ALBA IULIA"
aprobați prin Hotărârea nr.239/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

9. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a
gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate stradală și deszepezire în
Municipiul Alba Iulia nr. 95547/2018

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

11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Listei  IV  pentru  repartizarea  locuințelor
sociale disponibile de închiriat în anul 2022 

12. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  implementarea
bugetării participative – ediția 2022

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul
de transport persoane în regim de taxi în Municipiului Alba Iulia

14. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
„CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ” - intravilan Municipiul Alba Iulia,
Strada  Viilor,  Nr.13,  Jud.  Alba,  C.F.  nr.  80188  Alba  Iulia,  elaborat  la  inițiativa
MUNTEAN VIOREL GABRIEL, MUNTEAN IOANA 

15. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
„CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE (P+4E) - MODIFICARE TEMĂ DE
PROIECTARE  PE  PARCURSUL  EXECUȚIEI  LUCRĂRILOR”  -  intravilan
Municipiul Alba Iulia, Strada Rogozului, Nr.1, Jud. Alba, C.F. nr. 115811 Alba Iulia,
elaborat  la  inițiativa  SENIDO  SRL  ,  SENIDO  PLUS  SRL  reprezentate  prin
PREJBAN EMIL DORIN 

16. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  inventarului  bunurilor  care  alcătuiesc
domeniul privat al municipiului Alba Iulia

17. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de
concesiune nr.10.184/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC REFLEX SRL

18. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de
închiriere nr.12.859/2002 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC LIBRĂRIILE
HUMANITAS SA 

19. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de
închiriere nr.126.399/2017 încheiat între municipiul Alba Iulia și dl.Stoica Lajos 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri
A.N.L.,  situate administrativ în Municipiul  Alba Iulia,  str.  Livezii,  nr.  46-48,  bl.
ANL, ap. 27 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri
A.N.L.,  situate administrativ în Municipiul  Alba Iulia,  str.  Livezii,  nr.  46-48,  bl.
ANL, etaj 3, ap. 28  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri
A.N.L.,  situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Vînătorilor,  nr. 38, bl.
D1C, etaj 3, ap. 15  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri
A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. 5, bl. A,



et. M, ap. 21   
24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri

A.N.L.,  situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Vînătorilor,  nr. 38, bl.
D1C, et. 4, ap. 17  

25. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din  fonduri
A.N.L.,  situate  administrativ  în  Municipiul  Alba  Iulia,  str.  Bucovinei,  (fosta  Piața
Consiliul Europei), nr. 1, bl. 32D, ap. 3   

26. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  unei  locuinţe  construite  din  fonduri
A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr.48, bloc ANL, ap.
22

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri
A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr. 37, bl. 235,
sc.B, et.1, ap. 5

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri
A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Bucovinei, nr. 1 (fostă
Piața Consiliul Europei, nr, 2A), bloc 32D, ap. 2

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri
A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48, ap. 42 

30. Proiect de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba
Iulia – domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia str. Carpenului

31. Proiect de hotărâre privind  documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil
(teren) situate în Alba Iulia, Aleea Sf. Capistrano

32. Proiect de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba
Iulia – domeniul public  asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia str. Gheorghe
Șincai și dezmembrare imobil    

33. Proiect de hotărâre  cu privire la propunerea de atribuire prin  Ordin al Prefectului-
județul Alba a cotei de 21/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.78679 – C1-U13
Alba Iulia cu nr.topo.863/1/XIII situat în Alba Iulia, Pța.Iuliu Maniu (fosta Piata
1Mai)  nr.9,  Bl.16B ,Ap.53,  Jud.  Alba  în  favoarea  numitilot  Kulcsar  Francisc  si
Kulcsar Virginia

34. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului-
județul Alba a cotei de 17/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77373 – C1-U6
Alba Iulia  cu nr.topo.880/1/XII  situat  în  Alba Iulia,  Pța.Iuliu  Maniu (fosta Piata
1Mai) nr.9, Bl.16B ,Ap.32, Jud. Alba în favoarea numitei Tăbârcea Ioana Silvia 

35. Diverse :
1 . Raport privind activitatea asistenților personali angajați ai persoanelor cu handicap grav,
desfășurată în semestrul I al anului 2022
2. Adresa nr. 81896/13.07.2022 din partea Sindicatului Liber ”Solidaritatea” din Primăria
municipiului Alba Iulia 

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1- 34
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.r  o  
 Presă 

Alba Iulia,  20 iulie  2022

Primar, Contrasemnează,
    Pleșa Gabriel Codru             Secretar general

                                                Jeler Marcel

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

