
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA NR. 461 

privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară la data de  

30 martie 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 30 

martie 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 aprobarea completarii Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia   

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 

2020 al municipiului Alba Iulia  

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice 

4. Proiect de hotărâre privind scoatarea din funcțiune și casarea boxelor în care sunt depozitate 

eurocontainerele pentru colectarea deșeurilor în municipiul Alba Iulia  

5. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 a Hotărârii nr. 386/2012 a Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia modificată și completată ulterior   

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii nr. 356/2018 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia    

7. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii nr.280/2008 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia   

8. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 8/2020 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 49/2020 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia    

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia 

și Asociaţia Institutul de Cercetare în Permacultură din România, în vederea susținerii 

sustenabilității proiectului Grădinescu (Grădina din Cetate)   

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism :  

Art.1: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 27867/09.03.2020 

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE STATIE CARBURANTI”, ALBA IULIA, 

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 30, solicitant SIMODOR IMPEX PRIN LUPEAN 

MILIAN NICU, conform planului de situație anexat. 

Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 26839/05.03.2020 

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE”, ALBA 

IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 12, solicitant PARVU IONEL, conform planului de 

situație anexat. 

Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 26226/04.03.2020 

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE AMBALAJE DIN 

CARTON ONDULAT SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. LIVEZII, NR. 35K, solicitant SC 

BIROTICA SRL PRIN CIUCA DANIEL ANDREI, conform planului de situație anexat. 



Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 27227/06.03.2020 

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA IN ZONA 

L6B”, ALBA IULIA, STR. VICTORIEI, NR. 103, BELEIU MARCEL, conform planului de 

situație anexat. 

Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 26848/05.03.2020 

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA”, ALBA IULIA, 

STR. ROMA, NR. 4, DAMIAN SORIN AUREL, DAMIAN MONICA, conform planului de 

situație anexat. 

Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 27213/06.03.2020 

Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE – MODIFICARE 

PUZ APROBAT CU HCL 191/24.06.2011, ART. 13”, ALBA IULIA, STR. TINERETII, NR. 4, 

OARGA IOAN, OARGA MIHAELA TATIANA, conform planului de situație anexat. 

Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 26170/04.03.2020 

Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA MIXTA PENTRU FUNCTIUNE 

TURISTICA – APARTAMENTE/CAMERE IN REGIM HOTELIER”, ALBA IULIA, STR. 

LUCIAN BLAGA, NR. 10A, solicitant SC LINZEN SPEDITION SRL, conform planului de 

situație anexat.  

Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 25812/04.03.2020 

Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE DIN L3A 

PRIN EXTINDERE ZONA MIXTA – MA3”, ALBA IULIA, MARASESTI, NR. 90, solicitant 

BUGLEA RARES REMUS, conform planului de situație anexat. 

Art.9: Prelungește termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Plan Urbanistic de 

Detaliu aprobat prin HCL nr. 108/24.03.2017, ART. 3, „CONSTRUIRE COPERTINA CU 

CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA”, Alba Iulia, P-ta Iuliu Maniu, Alba Iulia, 

solicitant SC PATI PAN GRUP SRL. 

Art.10: Aprobă „AMPLASARE TROITA DIN PIATRA”, ALBA IULIA, PIATA 

TRICOLORULUI, solicitant ARHIEPISCOPA ORTODOXA ROMANA, conform planului de 

situație anexat.  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

concesionarea bunurilor proprietate publică și a bunurilor proprietate privată a municipiului 

Alba Iulia 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune 

nr.11.381/1998 încheiat între municipiul Alba Iulia și Circov Iacob 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune 

nr.9872/4/1995 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC ALEX ANDREI SRL 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune 

nr.1876/1995 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC GHIRIȘAN SRL            

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune 

nr.9872/2/1995 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC SALON EMMA SRL 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune 

nr.90.049/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC VIA COM SRL 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune 

nr.6.492/2020 încheiat între municipiul Alba Iulia și Szabo Laurențiu 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere 

nr.2.862/2009 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC FARMA LUX SRL 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren) 

situat în Alba Iulia,B-dul Ferdinand I, nr.5 

21. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 275/2019 a Consiliului local al 

municipiului Alba Iulia  

22. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de de dezlipire a unui imobil 

(teren) situat în Alba Iulia, Piața I.C. Bratianu, nr. 2 

23. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de apartamentare a unui 

imobil (apartament) situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.7A, ap.1 

24. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia, a unui imobil 

(drum), situat în Alba Iulia, str. Vladeasa 

25. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia, a unui imobil 



(drum), situat în Alba Iulia, str. Minerva 

26. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia, a unui imobil 

(drum), situat în Alba Iulia, Petroșani 

27. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia, a unui imobil 

(drum), situat în Alba Iulia, Gheorghe Tătărescu 

28. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai 

apartamentelor, terenul aferent locuinței, în cotă indiviză deținută din construcții  

29. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii ce se va adresa Consiliului Județean Alba cu 

privire la transmiterea unii imobil din domeniul public al Județului Alba și administrarea 

Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea 

Consiliului local al municipiului Alba Iulia  

30. Proiect de hotărâre privind acordarea porţiilor de hrană la cantina de ajutor social pentru  

persoanele  care sunt izolate la domiciliu, autoizolate la domiciliu și nu au aparținători care 

să le asigure  hrană 

31. Proiect de hotărâre privind înființarea și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Consultativ al Consiliului local al municipiului Alba Iulia  

         Inițiator,  

         Consilier local 

         Trifu Marian Mircea  

 

 Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1- 30 sunt 

inițiate de către Viceprimar cu atribuții de primar. 

 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 

− Presei 

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

 

 

Alba Iulia, 23 martie 2020 

 

 

Viceprimar cu atribuții de Primar                                    Contrasemnează  

                     Voicu Paul              p. Secretar general 

                            Director executiv 

http://www.apulum.ro/

