
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA NR. 1247 

privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară la data de  

29 octombrie 2020 

 

 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 29 octombrie 2020, orele 1300, care va avea loc la sediul Primăriei municipiului 

Alba Iulia, biroul de lucru al Primarului municipiului Alba Iulia, în regim de 

videoconferință. 

 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 pentru anul 2020 

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

municipiului Alba Iulia pe trimestrul III anul 2020  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice faza SF 

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : ”Extindere 

rețea de apă potabilă și canalizare zona Emil Racoviță, străzile : Emil Racoviță, 

Alexandru Odobescu, Petre Ispirescu, Grigore Antipa, Humulești, Simion 

Mândrescu, Alexandru Vlahuță, Dimitrie Bolintineanu, Cenade, Episcop Emilian 

Birdaș, Victor Babeș” 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 38/2020 a Consiliului local cu 

privire la aprobarea sumelor din excendetul bugetului local din anul precedent ca 

sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2020 cu 

modificările și completările ulterioare 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice pentru 

obiectivul de investiții : ”Sisteme de supraveghere video și ssiteme de alarmare ale 

imobilelor de interes public din municipiul Alba Iulia ” 

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

Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, începând cu data 

de 1 noiembrie 2020 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44/2018  a 

Consiliului local privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și 

personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului 

Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al 

municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 

data de 1 noiembrie 2020 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 252/2019 a Consiliului local 



al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a comisiei pentru susținerea și promovarea culturii scrise  

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru 

anul școlar 2020-2021  

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților administrației publice 

locale în  Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Alba Iulia pentru anul 

școlar 2020-2021 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a 

drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SDEE 

TRANSILVANIA SUD SA 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.538/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Gergely Nicolae 

14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.122.915/2016 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC RAISSA 

NORB SRL 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile (terenuri) între 

municipiul Alba Iulia şi  Anca Ioan și Anca Eleonora, Varga Aurelia, Ciugudean 

Nicolae și Ciugudean Elena, Ordean Ioan 

16. Proiect de hotarare privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat în 

municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 86 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor 

imobile (terenuri) situate în Alba Iulia,str.Crișan, FN 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil 

(teren) situat în Alba Iulia,str.Nada Florilor, nr.1G 

20. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a 

unor imobile (drumuri) situate în Alba Iulia, strada Christian Tell 

21. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a 

unor imobile (drumuri), situate în Alba Iulia, strada Eftimie Murgu  

22. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a 

unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Odisea 

23. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a 

unor imobile (drumuri) situate în Alba Iulia, strada Romanița 

24. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a 

cotei de 12/489 mp teren în favoarea numitului Bolca Gheorghe 

25. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a 

cotei de 11,8/966 mp teren în favoarea numiților Oniga Vasile și Gligor Liliana 

Marinela 

26. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a 

cotei de 13/550 mp teren în favoarea numiților Haneș Nicolae și Haneș Bianca 

Ramona 

27. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a 

cotei de 20/453 mp teren în favoarea numiților Gavrilă Florin Traian și Gavrilă 

Floare Paraschiva  

28. Proiect de hotărâre privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate a 



municipiului Alba Iulia în domeniul public a imobilului (drum) strada Azur în 

administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia  

29. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză extrajudiciară 

efectuată în Dosar nr. 4886/176/2020 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia  

 Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-29 

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 

− Presei 

− Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro   

 

 

 

Alba Iulia, 22 octombrie 2020 

 

 

 

 Primar,                                        Contrasemnează,   

           Pleșa Gabriel Codru                Secretar general 

                                Jeler Marcel  

http://www.apulum.ro/

