
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA NR. 1728 

privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară publică la data de  

27 octombrie 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 27 octombrie 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 rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al 

municipiului Alba Iulia pe anul 2021   

2. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli al 

municipiului Alba Iulia pe trimestrul III al anului 2021 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 357/2021 a Consiliului local  

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 162/2021 a Consiliului local 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru Proiectul “RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PENTRU 

DESCARCAREA CANALELOR COLECTOARE HC762 SI HC1134 DIN LOCALITATEA 

MICESTI, MUNICIPIUL ALBA IULIA IN EMISARUL NATURAL AMPOI” în vederea 

depunerii în cadrul programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru Proiectul "EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE ZONA EMIL 

RACOVITA, STRAZILE: E. RACOVITA, AL. ODOBESCU, P. ISPIRESCU, GR. ANTIPA, 

HUMULESTI, S. MINDRESCU, AL. VLAHUTA, D. BOLINTINEANU, CENADE, EP. E. 

BARDAS, V. BABES” în vederea depunerii în cadrul programului Național de Investiții 

„Anghel Saligny”  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru Proiectul “ CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 

NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA” în vederea depunerii în cadrul Programului 

Național de Investiții „Anghel Saligny” 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT 

Județul Alba, UAT Municipiul Alba Iulia si UAT Comuna Ighiu pentru realizarea 

obiectivului de investiții CONSTRUIRE CENTURA OCOLITOARE PE LATURA DE 

NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA în vederea depunerii în cadrul Programului 

Național de Investiții „Anghel Saligny” 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea 

obiectivului de investiții CONSERVAREA, RESTAURAREA SI VALORIFICAREA 



DURABILĂ A “PALATULUI PRINCIPILOR DIN ALBA-IULIA” – CENTRU 

EXPOZIȚIONAL CORP PRINCIPAL “E”  

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea declansarii procedurii de expropriere a unor 

imobile terenuri situate in Alba Iulia, str. Alcala de Henares (etapa I ), situate pe 

amplasamentul obiectivului “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”  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Alba 

Iulia și Asociația Code For Romania  

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea salariilor de bază personalului contractual din 

cadrul Direcției Creșe aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, 

începând cu data de 1 noiembrie 2021 

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public local de 

persoane pentru zona tarifara ” zona 1 municipiul Alba Iulia”  

14. Proiect de hotărâre privind acțiunea de refacere ecologică prin populare cu pește a 

Râului Mureș  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Clubului 

Sportiv Unirea Alba Iulia 

16. Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului pentru susținerea și promovarea 

culturii scrise 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu CONSTRUIRE 

IMOBILE CU FUNCTIUNI MIXTE (LOCUINTE COLECTIVE, BIROURI, DOTARI 

PUBLICE) SI IMPREJMUIRE. DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE, judetul 

Alba, localitatea Alba Iulia, Bulevardul REPUBLICII, nr. 32, solicitant BONTA ALIN 

OLIVIU pentru SC FIRMAMENTUM SRL 

18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea planului urbanistic de detaliu CONSTRUIRE 

CABINET MEDICAL OFTALMOLOGIC LA PARTER CU LOCUINTA FAMILIALA 

(Etaj) SI IMPREJMUIRE, judetul Alba, localitatea Alba Iulia, Strada CALEA MOŢILOR, 

nr. 182, solicitant PLATON MARIUS BOGDAN, PLATON MONICA PETRUTA  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu CONSTRUIRE 

LOCUINTA UNIFAMILIALA A DOUA LOCUINTA PE PARCELA, udetul Alba, 

localitatea Alba Iulia, Strada OCNELE MARI, nr. 23, solicitant MODOL CONSTANTIN, 

MODOL CAMELIA  

20. Proiect de hotărâre privind admiterea plângerii prealabile formulate de doamna 

Popa Victoria, in sensul revocarii, in parte, a HCL nr. 185/2021 privind aprobarea planului 

urbanistic zonal:,,ELABORARE PUZ – MODERNIZARE STRAZI IN ZONA DE NORD 

A MUNICIPIULUI ALBA IULIA (MICESTI-BARABANT) – REGLEMENTARE 

URBANISTICA TRAMA STRADALA: LOT I, LOT II, LOT III”, in sensul eliminarii 

drumul public (prelungirea strazii Somes catre strada Padurii) de pe terenul cu numarul 

cadastral 87413  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

parcărilor publice de reşedinţă  aflate pe raza municipiului Alba Iulia  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării dispozitivelor speciale de marcat cu 

amprentă dreptunghiulară aflate în evidența Ocolului Silvic Sebeș R.A.  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

închiriere nr.81547/2011 încheiate între municipiul Alba Iulia și SC VODAFONE 

ROMÂNIA SA  

24. Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii nr.273/2021 a Consiliului local cu 

privire la aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Uniunea Artiștilor Plastici din 

România – Filiala Alba a unui spațiu (birou) din componența spațiului comercial (Galeriile 



de Artă), situat în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.M9, ap.27, parter 

25. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba Iulia 

asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Lalelelor   

26. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei  făcute municipiului Alba Iulia 

asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia,  strada Spiru Haret  

27. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației  cadastrale de dezlipire asupra 

unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Iasilor  

28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară 

efectuată în Dosar nr. 6213/176/2019 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  

29. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. 

Vasile Goldiș  

30. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de apartamentare 

asupra unor imobile (balcoane) situate în Alba Iulia strada Vasile Goldiș, nr. 8B  

31. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria 

municipiului Alba Iulia sub nr.111552/28.09.2021, formulată de către domnul Trifan 

Macavei  împotriva Hotărârilor nr. 254/2018, 267/1999 și  165/2001, aprobate de către 

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia  

             

32. Diverse  

a) Raport de deplasare nr. 120781/19.10.2021 

b) Adresa nr. 119093/2021 din partea domnului Gligor Lungan Ștefan   

       

 Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-31 

sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia. 

 Art.4  Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 - 31 

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, 20 octombrie  2021 

 

 Primar,       Contrasemnează, 

      Pleșa Gabriel Codru     Secretar general 

                                                     Jeler Marcel  

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


 

ROMÂNIA  

JUDEȚUL ALBA  

MUNICIPIUL ALBA IULIA  

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ,  

JURIDIC, CONTENCIOS  

NR. 121906/20.10.2021 

 

 

 

 

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 octombrie 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat Direcția Juridică, Administrație Pblică Locală 

Înregistrat cu nr. ________/______________________ 

Alba Iulia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


