
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 830
privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară publică la data de 

27 septembrie 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  septembrie 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 respingerea plângerii prealabile formulate împotriva
Hotărârii nr. 355/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 106/2021 a
Consiliului local al municipiului Alba Iulia, modificată și completată ulterior    

3. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  statului  de  funcții  al  aparatului  de
specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, în vederea transformării unor
posturi,  funcții  publice  și  contractuale,  vacante,  începând cu luna octombrie
2022

4. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Acordului  de  parteneriat  nr.
91820/MDRAP/09.08.2018  și  nr.  73998/UAT/09.09.2018  aprobat  prin
Hotărârea nr. 281/27.07.2018 a Consiliului local   

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 322/2020 a
Consiliului local, modificată și completată ulterior 

6. Proiect  de  hotărâre  privind  acordul  de  înfrățire  între  Municipiul  Alba  Iulia,
județul  Alba  din  România  și  orașul  Fontainebleau,  Departamentul  Seine-et-
Marne, Regiunea Île-de-France din Republica Franceză  

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  plății  cotizației  către  Asociația  de
Dezvoltare Intecomunitară Salubris Alba  

8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea încheierii  unui  Protocol  de  colaborare
privind serviciile de gestionare a cânilor fără stăpân  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF
și  a  indicatorilor  tehnico-economici,  pentru  obiectivul  :  ”Modernizare  și
reabilitare suprafață de joc teren de fotbal al Stadionului Victoria Cetate – Alba



Iulia” 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 509/2021 a

Consiliului local al municipiului Alba Iulia 
11. Proiect  de hotărâre privind aprobarea documentației  tehnico-economice,  faza

DALI,  pentru  obiectivul  de  investiții  ”Creșterea  eficinței  energetice  și
gestionarea  inteligentă  a energiei  în clădirile  publice cu destinație  unități  de
învățământ – Școala cu clasele I-VIII, Ion Agârbiceanu – Alba Iulia” 

12. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea documentației  tehnico-economice,  faza
SF  și  a  indicatorilor  tehnico-economici   pentru  obiectivul  de  investiții:
“EXTINDERE REȚELE APA POTABILA SI CANALIZARE MENAJERA PE
STRAZILE: BISTRA, SUGAG, JUDVEI, ROMANITA, SEPTIMIU ALBINI,
OASA-VALEA  ARGINTULUI,  GILAU-PADURII,  GILEU-TARNITA”  ,
Municipiul Alba Iulia

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea declanșării  procedurii  de expropriere a
unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, afectate de modernizarea străzilor
Emil  Racoviță,  Grigore  Antipa,  Petre  Ispirescu,  Alexandru  Odobescu  și
Arieșului în cadrul obiectivului de investiții “MODERNIZARE STRĂZI ZONE
DE DEZVOLTARE MUNICIPIUL ALBA IULIA LOT 3 – EMIL RACOVIȚĂ,
GRIGORE  ANTIPA,  PETRE  ISPIRESCU,  DIMITRIE  BOLINTINEANU,
SIMION MÂNDRESCU, ALEXANDRU ODOBESCU, ARIEȘULUI”

14. Proiect  de  hotărâre  privind  constituirea  Comisiei  de  analiză  a  cererilor  de
locuinţe sociale  și a locuințelor de necesitate

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru activitățile de
ridicare,  transport,  depozitare  și  eliberare  a  autovehiculelor  staționate
neregulmentar  pe  raza  municipiului  Alba  Iulia,  aprobat  prin  Hotărârea  nr.
149/28.04.2017 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia  

16. Proiect de hotărâre privind  însușirea Avizului de Oportunitate nr. 17 din 2022
privind "ELABORARE PUZ – EXTINDERE ZONA STUDIATĂ PRIN PUZ
APROBAT  CU  HCL  nr.  228/30.08.2016  ÎN  SCOPUL  CONSTRUIRE
PAVILION ADMINISTRATIV"  -   Extravilan  Municipiul  Alba  Iulia,  Strada
Pietrar, FN, județul  Alba 

17. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
"CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE" -  Municipiul  Alba Iulia,  Strada
Matei Corvin, nr. 2, județul  Alba 

18. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului  Urbanistic  de  Detaliu
"LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, ȘI ÎMPREJMUIRE" – Municipiul Alba Iulia,
Strada Grădinilor, nr. 10A, județul  Alba

19. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
"CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV CU SPATII COMERCIALE LA
PARTER  (P+1E)  -  MODIFICAREA  TEMEI  DE  PROIECTARE  PE
PARCURSUL EXECUTĂRII  LUCRĂRILOR  LA AC  NR.438/24  08.  2019
PRIN SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SEDIU ADMINISTRATIV CU
SPATII  COMERCIALE  LA  PARTER  ÎN  UNITATE  SANITARA  CU
SPITALIZARE DE ZI ȘI AMBULATORIU DE SPECIALITATE și ETAJARE
(P+3E)" - Municipiul Alba Iulia, Bulevardul Încoronării, nr.9C , județul  Alba  

20. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Planului  Urbanistic  de  Detaliu
"CONSTRUIRE  GRĂDINIȚĂ,  AMENAJARE  PLATFORME  ȘI  ACCES
SPAȚII  VERZI  ȘI  REALIZARE ÎMPREJMUIRE"  -  Municipiul  Alba  Iulia,



Strada Constantin Galeriu, nr. 3, județul  Alba
21. Proiect  de  hotărâre  privind  respingerea Planului  Urbanistic  de  Detaliu

"REALIZARE  TERASA  ÎNCHISĂ  PENTRU  SPAȚIU  ALIMENTAȚIE
PUBLICĂ EXISTENT" - Municipiul Alba Iulia, Strada Aurel Vlaicu, Nr. 35,
județul  Alba 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul
de  concesiune  nr.113.244/2016  încheiat  între  municipiul  Alba  Iulia  și
ASOCIAȚIA ”EXCELENȚA APULUM” ALBA IULIA   

23. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  achiziționării  unui  teren  situat  în
municipiul Alba Iulia – Micești, str.Apuseni, în scopul modernizării str.Apuseni
și îmbunătățirii accesului între str. Apuseni, str.Pădurii și str.Gilău

24. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de
închiriere  nr.108.134/2018  încheiat  între  municipiul  Alba  Iulia  și  SC  ASK
PRETZEL SRL

25. Proiect  de  hotărâre  privind   privind  aprobarea  prelungirii  termenului
contractului de închiriere nr.108.069/2018 încheiat între municipiul Alba Iulia și
Bebeselea Sterp Maria 

26. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de
închiriere  nr.108.160/2018 încheiat  între  municipiul  Alba Iulia  și  SC GECO
STAR SRL 

27. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de
închiriere nr.108.170/2018 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC TURUS
SERV SRL 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării de locuinţă din fondurile ANL
ale  Municipiului  Mediaș  cu  o  locuință  vacantă  din  fondurile  ANL  ale
Municipiului Alba Iulia situată  pe strada Nazareth Illit, nr. 5 , bl. A, ap. 7, Alba
Iulia, jud. Alba 

29. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  prin  negociere  directă  a  unui
imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Avram Iancu, nr.7A

30. Proiect de hotărâre privind  acceptarea  donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a
unui imobil – (drum) înscris  în CF nr. 114967 în suprafaţă de 42 mp aferent
străzii Viorilor aflat în proprietatea numiților Șteau Mihai și Șteau Lucreția  

31. Proiect de hotărâre privind  înscrierea  dreptului de proprietate al municipiului
Alba Iulia - domeniul public și modificarea suprafaței unui imobil (teren) situat
în Alba Iulia, str. Decebal (zona Piața Consiliul Europei)

32. Proiect de hotărâre  privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului
Alba Iulia - domeniul privat și însusirea documentației tehnice de actualizare
date asupra unor imobile situate in Alba Iulia , Str. Septimius Severus   

33. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce
lucrările  Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada octombrie  –
decembrie  2022

34. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora
care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de pe raza municipiul Alba
Iulia pentru anul şcolar 2022 - 2023 

Inițiatori, 
Consilieri locali 

    Sandu Cornel Stelian 
Filimon Marius 



Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 -
33 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 cele-
lalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comuni-
care 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 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.r  o  
 Presă 

Alba Iulia, 20 septembrie 2022

       Primar,                                        Contrasemnează, 
Pleșa Gabriel Codru              Secretar general

               Jeler Marcel 
                                         

         

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

