
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 1336
privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară publică la data de 

29 iulie 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  29  iulie  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 aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de
Cooperare încheiat între Municipiul Alba Iulia și Asociația Institutul de Cercetare
în Permacultură din România, aprobat prin Hotărârea nr. 103/2020 a Consiliului
local 

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  implementarea
bugetării participative – ediția 2021

3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Alba Iulia
și Asociația "PETRO AQUA"

4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul
Alba  Iulia,  Inspectoratul  Şcolar  al  Județului  Alba  și  Fundația  „The  Institute",
pentru  implementarea  programului  de  responsabilitate  socială  ASAP –  Armata
Selectării Atente a Plasticului

5. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  unor  sume  de  bani  Clubului  Sportiv
Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiționale în anul
2021 aferent programului sportiv - secțiunea tenis

6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Acordul de cooperare
nr.  159/04.01.2021  încheiat  între  Municipiului  Alba  Iulia  și  Asociația  „Micul
Prinț”  Alba  Iulia,  aprobat  prin  Hotărârea  nr.  345/2020  a  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de colaborare între Municipiul
Alba Iulia și Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” pentru acordarea unor sume
de bani în vederea susținerii activătății școală după școală (SDS), anul școlar 2021
-2022

8. Proiect  de  hotărâre  privind  conferirea titlului  de  „Cetăţean  de  onoare  al



municipiului Alba Iulia” domnului col. rtr. ec. Străjan Ioan
9. Proiect  de  hotărâre  privind  conferirea  titlului  de  „Cetăţean  de  onoare  al

municipiului Alba Iulia” preotului Gheaja Doru-Romul 
10. Proiect de hotărâre privind relocarea Cetrului de zi pentru persoane vârstnice și

modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI

și  a  indicatorilor  tehnico  –  economici  pentru  obiectivul  ”  Creșterea  eficienței
energetice și  gestionarea inteligentă a energiei  în clădirile publice cu destinație
unități de învățământ – Grădinița cu program prelungit nr.11” 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI
și  a  indicatorilor  tehnico  –  economici  pentru  obiectivul  ”  Creșterea  eficienței
energetice și  gestionarea inteligentă a energiei  în clădirile publice cu destinație
unități de învățământ – Grădinița cu program prelungit nr.12”

13. Proiect  de  hotărâre  privind modificarea  si  completarea  componentei  Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.) stabilita prin HCL
nr. 54/2019 si aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia  

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  concesionării prin negociere directă a unui
imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Arnsberg, nr.32, lângă bl.B7, ap.34

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  concesionării prin negociere directă a unui
imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.2/2

16. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba
Iulia – domeniul privat, asupra unui imobil (teren), situat în Alba Iulia - Micești,
str.Radna 

17. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de
concesiune nr.32.403/2018 încheiat între municipiul Alba Iulia și Briscan Grigore
Cristian 

18. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de
concesiune nr.10.503/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Dan Valeria

19. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  termenului  contractului  de
concesiune nr.6.646/1998 încheiat între municipiul Alba Iulia și Vesa Gheorghe

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil
(teren) situat în Alba Iulia,str.Nada Florilor, nr.1J

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren situat în Alba Iulia, strada
Gladiolelor la intersecția cu B-dul Transilvaniei  

22. Proiect de hotărâre privind menținerea Hotărârii nr. 273/2021 a Consiliului local  
23. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr.

273/2021 a Consiliului local  
24. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației  cadastrale de dezmembrare

asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Marcus Aurelius
25. Proiect de hotărâre privind  însușirea documentației  cadastrale de dezmembrare

asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, bulevardul Revoluției 1989 
26. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a

cotei de 47/617 mp teren intravilan înscris în CF nr. 78027- C1-U6 Alba Iulia cu
nr. topo. 2935/1/1/7/VIII situat în Alba Iulia , strada Vasile Goldiș nr. 6 B, Bl.G3,
Ap.8, Jud. Alba în favoarea numiților Groza Vasile și soția Groza Maria 

27. Proiect  de  hotărâre  privind   însușirea  documentației  tehnice  de  alipire  a  unor
imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 16, bl. B5  

28. Proiect  de hotărâre privind   însușirea documentației  tehnice de dezmembrare  a
unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Orizontului, Bl. A4   

29. Proiect de hotărâre privind sterilizarea gratuită a câinilor fără stapân, fără pedigree, cu



deținător, de pe raza municipiului Alba Iulia 
Initiator, 
Consilier  local Filimon Marius 

30. Diverse 
a)  raport  nr.  76397/05.07.2021  privind  activitatea  asistenților personali  angajati  ai
persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2021  
b) plangere prealabila nr. 69501/17.06.2021 

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-28
sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia.

Art.4  Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 - 29
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, 22 iulie  2021

Primar, Contrasemnează,
     Pleșa Gabriel Codru p. Secretar general

                                                               Șef serviciu
     Administrație publică locală, juridic contencios

Fiț Ileana Simona  

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


ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
MUNICIPIUL ALBA IULIA 
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, 
JURIDIC, CONTENCIOS 
NR. 84848 din 22.07.2021 

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 29 iulie
2021.

Avizat Serviciul administrație publică locală, juridic contencios
Înregistrat cu nr. ________/______________________
Alba Iulia

     Prenume, Nume             Funcţia publică    Semnătura           Data                    Exemplare
Întocmit: Petcu Mihaela        Consilier 1


