
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

PRIMAR  

 

 

DISPOZIŢIA NR. 1085 

privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară publică la data de  

29 noiembrie 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 29 noiembrie 2022, orele 1300, care va avea loc la sediul 

Primariei municipiului Alba Iulia, sala de sedinte, etaj 2, Calea Moților nr. 5 A 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 rectificarea bugetului general de venituri  și 

cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din Aparatul de specialitate al Primarului 

municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului 

Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 decembrie 2022   

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

Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, în vederea 

transformării a  6 posturi, funcții contractuale, vacante, la Biroul Digitalizare și 

2 posturi, funcții contractuale, vacante, la Compartimentul protecție civilă, 

securitate și sănătate în muncă din Serviciul resurse umane-administrativ, 

începând cu luna decembrie 2022  

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad 

profesional imediat superior celui deținut,  a  unui număr de 6 angajați, personal 

contractual, începând cu data de 1 decembrie 2022  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 106/2021 a 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia  

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 372/2022 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia  



7. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi pentru asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2023, în 

vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei VII pentru repartizarea locuinței 

sociale disponibilă de închiriat în anul 2022 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 354/2022 a Consiliului 

local  

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încheierii unui act adițional la Contractul 

de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate nr. 26/48/07.01.2021, încheiat între Asociația Intercomunitară de 

Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA 

Alba Iulia  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza 

Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții : ”Viabilizare teren și asigurare utilități : Apa, canalizare, energie 

electrică și alimnetare cu gaze naturale- construire Baza sportivă tip 2, 

Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 11”  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea docuemntației tehnico-economice, faza 

DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Schimb de destinație, modernizare, eficientizare energetică, transformare 

clădire Cinema în Centru Multifuncțional de Cartier” 

14. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

"CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII, 

AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE INCINTĂ, REALIZARE 

ACCESE" – Municipiul Alba Iulia, Strada Ion Arion, nr. 62, Jud. Alba 

15. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

"LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE" – Municipiul Alba Iulia, 

Strada Alexandru Zane, nr. 8, Jud. Alba 

16. Proiect de hotărâre privind Aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

,,REGLEMENTARE STRADĂ ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII 

DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” - Municipiul Alba Iulia, Strada Victor Babeș 

, F.N., Jud. Alba 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii contribuabilului și a 

domiciliului fiscal din Certificatul de Înregistrare Fiscală seria B nr. 1988069 

pentru CIF 14697901  

18. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului 

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

str. București, nr. 16 

19. Proiect de hotărâre privind documentația tehnică de dezmembrare a unui imobil 

(teren) înscris în Cf. nr. 74575 cu nr. cad. 74575, situat în Alba Iulia, Str. 

Lalelelor, nr. 60 

20. Proiect de hotărâre privind înscriere dreptului de proprietate al municipiului 

Alba Iulia - domeniul privat si insusirea documentației tehnice de primă 

înscriere a unor imobile situate in Alba Iulia , Str. Republicii nr.99, bl.K3, ap.3 

21. Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a 

unor imobile  înscrise  în CF nr. 116939  în suprafaţă de 10 mp și CF nr. 116998 

în suprafață de 31 mp,  aferente străzii Milenium aflate  în proprietatea 



numiților Bogoș Lazăr și Bogoș Ileana Cezariana. 

22. Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a 

unui imobil  înscris  în CF nr. 116123  în suprafaţă de 42 mp, aferent străzii 

Nazareth Illit aflat  în proprietatea numiților Udrea Stela Mariana, Udrea Tudor 

Ionuț și Udrea Horea. 

23. Proiect de hotărâre privind acceptarea  donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a 

unor imobile-(arabil)  înscrise  în CF nr. 89178  în suprafaţă de 141 mp, CF nr. 

89180 în suprafață de 198 mp, CF nr. 89181 în suprafață de 6 mp, CF nr. 89182 

în suprafață de 65 mp, CF nr. 89183 în suprafață de 680 mp, CF nr. 80970 în 

suprafață de 2.142 mp și CF nr. 89149 în suprafață de 4 mp, aferente străzii 

Seliște aflate  în proprietatea numitei SC ELIS PAVAJE SRL reprezentată prin 

GOȚA VASILE în calitate de administrator. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 474/2022 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia 

 

          Inițiatori,  

           Consilieri locali  

         Sandu Cornel Stelian  

            Filimon Marius  

 25. Diverse : 

1. Avizul de Oportunitate nr. 25 din 2022 emis pentru Plan Urbanistic Zonal 

privind: "INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE ZONĂ 

INDUSTRIALĂ ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATEELABORARE 

PUZ IN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU CONSTRUIRE 

HALA PRODUCTIE TAMPLARIE, SCOATERE DE SUB 

INUNDABILITATE, INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE 

IMPREJMUIRE", extravilan Municipiul Alba Iulia, Strada Drâmbarului,, f.n., 

Jud. Alba 

2. Adresa Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 12355/1/G/SJ/II.C.2/2022 

înregistrată cu numărul 126586/28.10.2022 la Primăria municipiului Alba Iulia   

 

 

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

23 sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia. 

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

24 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, 22 noiembrie  2022 

 

 

             p.  Primar,                                          Contrasemnează,  

 Viceprimar                               Secretar general 

Popescu Antoniu Emil     Jeler Marcel  

                                                           

                  

 

 

 

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

