
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 969
privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară la data de 

27 mai 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, pe
data de  27 mai, 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  alocarea  unor  sume  de  bani  pentru  susținerea  și
promovarea culturii scrise   

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  unui  sprijin  financiar  Clubului
Sportiv Unirea Alba Iulia  

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Universitții 1 Decembrie
1918 Alba Iulia în vederea susținerii realizării volumului Alba Iulia – MEMORIA
URBIS în limba engleză 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de colaborare și parteneriat între
Municipiul Alba Iulia și Asociația pentru educație informală

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 102/2021 privind acordarea
de înlesniri la plată unor persoane 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane fizice
7. Proiect  de  hotărâre  privind conferirea  titlului  de  „Cetăţean  de  onoare  al

municipiului Alba Iulia” domnului Drăgoi  Simion
8. Proiect  de  hotărâre  privind  conferirea  titlului  de  „Cetăţean  de  onoare  al

municipiului Alba Iulia” domnului Babițchi Mihai
9. Proiect  de  hotărâre  privind  conferirea  titlului  de  „Cetăţean  de  onoare  al

municipiului Alba Iulia” domnului Stanciu Nicolae - Claudiu
10. Proiect  de  hotărâre  privind  conferirea  titlului  de  „Cetăţean  de  onoare  al

municipiului Alba Iulia” domnului Bocșa Ioan
11. Proiect  de  hotărâre  privind  conferirea  titlului  de  „Cetăţean  de  onoare  al

municipiului Alba Iulia” domnului Furdui Iancu Nicolae
12. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  criteriilor  pentru  repartizarea  locuințelor

sociale din municipiul Alba Iulia
13. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  la  finanțarea  obiectivului

”Extindere  rețele  electrice  de  distribuție  pe  strada  Alcala  de  Henares,  din



municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
14. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru

obiectivul  de  investiții  ”Realizare  podeț  peste  canalul  de  Gardă  la  Intersecția
străzilor Nada Florilor și Constantin Noica, municipiul Alba Iulia”

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
pentru  realizarea  obiectivului  de  investiții  ”Conservarea,  restaurarea  și
valorificarea durabilă a ”Palatului principilor din Alba Iulia” - centru expozițional
corp principal E”

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 351/2019 a Consiliului local
al municipiului Alab Iulia 

17. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  la  finanțarea  obiectivului
”Extindere  rețele electrice  de  distribuție pe str.  Turnătoriei  și  str.  Minerva,  din
municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal ”Elaborare PUZ în
vederea completării reglementărilor urbanistice aprobate în zonă pentru agrement
și sport ”  

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea planului urbanistic de detaliu : ”Schimb de
destinație și extindere pe verticală pentru birouri și servicii prin modificare PUD
aprobat cu HCL nr. 214/2013, art. 9”   

20. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal :  ”Elaborare PUZ
pentru modificare zone funcționale (zona de locuințe L3A și zona DA) în zona
locuintelor colective medii”  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal : ”Elaborare PUZ
pentru  reglementare  stradă,  construire  locuințe  (P+3E+4R)  –  modificare
reglementări aprobate cu HCL nr. 108/2008” 

22. Proiect  de hotărâre  privind avizarea planului urbanistic zonal : ”Elaborare PUZ –
parcelare, construire locuințe individuale și reglemantare strada acces”   

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu : ”Construire
locuințe semicolective” 

24. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal :  ”Elaborare PUZ
pentru construire locuințe individuale și regelementare strada acces” 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal : ”Elaborare PUZ –
completare și modificare parțială, regelementari  urbanistice Isb aprobate cu HCL
nr. 195/2013, regelemntare detaliată ansamblu rezidențial cu funcțiuni mixte”  

26. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal : ” Elaborare PUZ –
modificare  zonă  funcțională,  realizare  parcări,  modernizare  tramă  stradală  și
împrejmuire”

27. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanisitc zonal : ” Elaborare PUZ
pentru  modificare  reglementări  urbanistice  aferente  PUZ  aprobat  cu  HCL nr.
108/2008” 

28. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanisitc zonal :  ”Elaborare PUZ
regelementare zonă de locuințe individuale și realizare acces” 

29.  Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanisitc zonal: ”Elaborare PUZ în
scopul construirii de locuințe individulae în zona L3P și reglementare stradă” 

30. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanisitic zonal : ” Elaborare PUZ
pentru repoziționare strada Orizont 1” 

31. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrate la sediul
Primăriei Municipiului Alba Iulia sub nr. 36530/01.04.2021 și 4362/16.04.2021 ,
formulate de Muntean Ana și Dudciuc Calin Nicolae și Dudciuc Larisa Monica, ca
urmare a faptului că actul administrativ care face obiectul plângerilor prealabile nu



mai poate fi revocat, la momentul actual,  de către autoritatea publică emitentă,
întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice  

32. Proiect  de  hotărâre  privind  acordul  de  principiu  cu  privire  la  transmiterea
imobilului  în  care  își  desfășoară  activitatea  Palatul  Copiilor  Alba  Iulia  din
doemniul  public  al  Municipiului  Alba  Iulia  în  domeniul  public  al  Statului  și
administrarea  Ministerului  Educației  prin Inspectoratul  Școlar  Județean Alba și
Palatul Copiilor Alba Iulia 

33. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de
concesiune nr. 10184/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Reflex SRL

34. Proiect  de  hotărâre  privind  acceptarea  donaţiei   făcute  municipiului  Alba Iulia
asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Orizont 18  

35. Proiect  de  hotărâre  privind  acceptarea  donaţiei   făcute  municipiului  Alba Iulia
asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Poiana Vadului

36. Proiect  de  hotărâre  privind  acceptarea  donaţiei   făcute  municipiului  Alba Iulia
asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Nopții 

37. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a
cotei de  15/270 mp teren intravilan  înscris în CF.nr.73363 – C1-U9 Alba Iulia cu
nr.topo. 2308/1/56/XVIII situat în Alba Iulia, str.Arieșului nr.43 , Bl.241, Ap.18,
Jud. Alba  în favoarea numiților  Petridean Ioan și soția Petridean Mariana 

38. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a
cotei de  13/540 mp teren intravilan  înscris în CF.nr.73099 – C1-U24 Alba Iulia
cu nr.topo. 3669/3/2/XXI situat în Alba Iulia, str.Gladiolelor nr.19 , Bl.V7, Ap.21,
Jud. Alba  în favoarea numiților  Lojigan Ioan și soția Lojigan Daniela

39. Proiect  de  hotărâre  privind  neînsușirea  raportului  de  expertiză  tehnică
extrajudiciară  efectuată  în  Dosar  nr.2718/176/2021  aflată  pe  rol  la  Judecătoria
Alba Iulia 

40. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona
Paclisa 

 
41. Proiect  de  hotărâre  privind încheierea  unui  act  aditional  la  contractul  de

administrare nr. 119588/15.12.2016 încheiat  între Municipiul Alba Iulia si Club
Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

Inițiatori, Primarul municipiului Alba Iulia
     Consilier local , Filimon Marius 

42. Proiect de hotărâre privind exonerarea, totală sau parțială, a obligației de plată a
chiriilor și redevențelor aferente contractelor de închiriere, concesiune și asociere
având ca obiect bunuri proprietate publică sau privată a municipului Alba Iulia, în
care  se  desfășoară  activități  suspendate  sau  restrânse  în  baza  actelor  emise  de
autoritățile publice centrale și/sau locale

Inițiatori, Consilieri locali Nanu Dana
Gavrilă- Paven Ionela
Sandu Cornel 

43. Diverse 
a) Procedură prealabilă nr. 50874/06.05.2021, 50877/06.05.2021 și 52231/10.05.2021 cu
privire la Hotărârea nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
b) Plangere prealabilă nr. 49337/29.04.2021 cu privire la Hotărârea nr. 125/30.03.2021 a
Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-40



sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia.
Art.4  Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 - 42

au fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iu-
lia. 

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 asu-
pra 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  

Alba Iulia, 21 mai  2021

p. Primar,                                     Contrasemnează,  
          Viceprimar             Secretar general
         Popescu Emil Antoniu               Jeler Marcel 

http://www.apulum.ro/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
MUNICIPIUL ALBA IULIA 
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, 
JURIDIC, CONTENCIOS 
NR. 57947 din 21.05.2021 

REFERAT DE SPECIALITATE 

În conformitate cu prevederile art. 133 (1) ”Consiliul local se întruneşte în şedinţe
ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului” coroborat cu art.134(1) lit.
”a” ”Consiliul local se convoacă după cum urmează : a) prin dispoziţie a primarului ” din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Având  în  vedere  prevederile  art.196(1)  lit.  ”b”  ” primarul  …......  emit
dispoziţii.”din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ  cu  modificările  și
completările ulterioare.

Față de  cele  prezentate,  propunem emiterea dispoziției  Primarului  municipiului
Alba Iulia privind convocarea  Consiliului  local  în ședință ordinară la data de 27 mai
2021.

Avizat Direcția Juridică, Administrație Pblică Locală
Înregistrat cu nr. ________/______________________
Alba Iulia

     Prenume, Nume             Funcţia publică    Semnătura           Data                    
Exemplare

Întocmit: Petcu Mihaela        Consilier 1


