
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

PRIMAR 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 1549 

privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară publică la data de  

28 septembrie 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 28 septembrie 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 modificarea statului de funcţii al Aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, începând cu data 01 octombrie 

2021   

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al 

serviciului public Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență aflat în subordinea 

Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, începând cu 

data de 01 noiembrie 2021  

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al 

serviciului public „Serviciul Comunitar pentru Cadastru și Agricultură”, aflat în 

subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, 

incepand cu data de 01 noiembrie 2021 

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea organigramei și statului de funcții al 

serviciului public „Administrarea patrimoniului local”, aflat în subordinea 

Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, incepand cu 

data de 01 ianuarie 2022  

6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al 

Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, urmare 

reorganizării, incepand cu data de 01 ianuarie 2022  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru 

persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba 

Iulia, urmare promovării în grad profesional 

8. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Creșe, cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, a statului de funcții, a 



organigramei și al Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 45/2018 a 

Consiliului local      

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar cu persoanlitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru 

anul școlar 2021-2022  

11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii nr. 327/2021 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia  

12. Proiect de hotărâre privind cuantumul cotizației pentru Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Salubris Alba   

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul 

Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Muzeul național al 

Unirii din Alba Iulia privind promovarea patrimoniului istoric al Municipiului 

Alba Iulia 

14. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru marcarea zilei de 2 

noiembrie, ziua  eroilor martiri Horea, Cloșca și Crișan 

15. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a municipiului Alba Iulia în 

municipiul Cetinje din Republica Muntenegru, în prioada 2 – 6 octombrie 2021  

16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii nr. 

333/31.08.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia  

17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 194/2020 a 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia   

18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 255/2021 a 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia   

19. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 261/29.06.2021 a Consiliului 

local în sensul admiyterii cererii înregistrata la sediul Primariei Municipiului Alba 

Iulia sub nr. 87209/28.07.2021, formulata de Lazar Carmen Gina   

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal: ,, ELABORARE 

PUZ - construire centru comercial ALBA IULIA, sensuri giratorii, amenajare 

platforme exterioare cu parcari, alei carosabile si pietoale, reconfigurare cai de 

acces, semnalistica rutiera, amplasare casete publicitare luminoase si totemuri 

publicitare, amenajare spatii verzi, imprejmuire teren si introducere partiala in 

intravilan”  

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

hale depozitare produse industriale”  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta 

şi valorifica în cursul anului 2021 din fondul forestier  proprietate publică a 

Municipiului Alba Iulia şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A.  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare a unor imobile – 

teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în 

administrarea Consiliului Județean Alba 

24. Proiect de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba 

Iulia – domeniul privat, asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia   

25. Proiect de hotărâre privind  înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba 

Iulia – domeniul public, asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia 

str.Modena, str.Padiș, str.Curcubeului, str.Gârda 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.32.403/2018 încheiat între municipiul Alba Iulia și Briscan Grigore 

Cristian  



27. Proiect de hotărâre privind  transmiterea fără plată a dreptului de proprietate 

asupra imobilului(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str.Ștefan cel Mare, FN, 

către Parohia Ortodoxă Română  ”Sf.Antonie cel Mare” Alba Iulia   

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

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

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

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

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

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

31. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a 

cotei de 90 mp teren intravilan înscris în CF.nr.73306 – Alba Iulia cu nr.topo.591/1 

situat în Alba Iulia str. Rîndunelelor nr.2, în favoarea numitului Iancu Nicolae 

32. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a 

cotei de 92/186 mp teren intravilan înscris în CF.nr.96091 –  C1-U1 Alba Iulia cu 

nr.topo.1908/15/3/1/I situat în Alba Iulia str. Decebal nr.16, ap.1 în favoarea 

numitului Crișan Costel     

33. Proiect de hotărâre privind inscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba 

Iulia – domeniul public  asupra unor imobile, str. Carpenului si Garoafei – Paclisa 

34. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil situat in Oarda, zona Cîrligățea  

35. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba 

Iulia - domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Olteniei 

36. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce 

lucrările  Consiliului local al municipiului Alba Iulia  în perioada octombrie  – 

decembrie  2021       

37. Proiect de hotărâre aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al 

municipiului Alba Iulia, a programului ”Voucher educațional”, în anul școlar 2021 

-2022  

        Inițiator,  

       Consilier local  
 

       Florea Paul Victor    

38. Diverse  

a) Plângere prealabila nr. 103746/2021 

b) Plângere prealabilă nr. 103652/2021  
 

       

 Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-36 

sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia. 

 Art.4  Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 - 37 

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, 21 septembrie  2021 

 

 

 

 Primar,       Contrasemnează, 

      Pleșa Gabriel Codru     Secretar general 

                                                     Jeler Marcel  

 

 
 

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

