
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Minuta
şedinţei  ordinară publică a Consiliului local din data de 12 septembrie  2019

  La şedinţa ordinară publică din data de 12 septembrie 2019 au fost prezenţi un
număr de 15 consilieri. În cadrul şedinţei s-au adoptat:
 Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia  nr.  283/2019  privind
alegerea  președintelui  de  ședință  care  va  conduce  lucrările  Consiliului  local  al
municipiului Alba Iulia în data de 12 septembrie 2019, cu 14 voturi pentru și un vot
împotrivă Vasile Crișan.
 Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia  nr.  284/2019  privind
aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba
Iulia pe anul 2019, cu 14 voturi pentru și o abținere Vasile Crișan.
 Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia  nr.  285/2019  privind
desemnarea domnului viceprimar cu atribuții de primar Paul Voicu  ca reprezentant
legal pentru proiectul ”Amenajare zonă de agrement și debarcader  pe râul Mureș în
Municipiul Alba Iulia, cu 15 voturi pentru.
 Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia  nr.  286/2019  privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire
rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile Calea Moților, Pr. Eugen
Hulea,  Albăstrelelor,  Rozelor,  Ion Rațiu și  Ion Agârbiceanu,  cu  14 voturi  pentru.
(Domnul consilier Medrea Bogdan nu a participat la vot.)
 Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia  nr.  287/2019  privind
aprobarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și înlocuire instalație  de dirijare a
traficului din municipiul Alba Iulia, județul Alba, cu 13 voturi pentru și o abținere
Vasile Crișan.
 Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba  Iulia  nr.  288/2019  privind
aprobarea unui act adițional la Contractul nr. 95547/2018 privind delegarea gestiunii
prin concesiune a serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Alba
Iulia, cu 11 voturi pentru și 3 voturi împotrivă Medea Bogdan, Bunea Ioan Iulian,
Vasile Crișan.
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