
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Minuta
şedinţei  extraordinară publică a Consiliului local din data de 8 ianuarie 2019

  La şedinţa extraordinară publică din data de 8 ianuarie 2019  au fost prezenţi
un număr de 19 consilieri. În cadrul şedinţei s-au adoptat:

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  1/2019  privind
acoperirea  deficitului sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare a bugetului
local al Municipiului Alba Iulia aferent anului2018 si a deficitului fondurilor externe
nerambursabile aferent anului 2018, cu 17 voturi pentru, o abținere Medrea Bogdan și
un vot împotrivă Mircea Trifu.

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  2/2019  privind
modificarea  Hotărârii  nr.  205/2017  a  Consiliului  local  cu  privire  la  participarea
Municipiului  Alba  Iulia  în  cadrul  proiectului  „Măsuri  Integrate  de  Combatere  a
Excluziunii  Sociale  în  comunitățile  marginalizate  din  Municipiul  Alba  Iulia  -
MICESA”, cod proiect 101157, cu 19 voturi pentru.         
    Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  3/2019  privind
aprobarea unor documentatii de urbanism din municipiul Alba Iulia:  
 Art.1:  Aproba Documentatia „AMPLASARE STATII DE REINCARCARE
PENTRU  VEHICULE  ELECTRICE,  ALBA IULIA,  STRADA LIVEZII,  PIATA
NATIUNII,  STRADA  BRANDUSEI,  CALEA  MOTILOR,  BULEVARDUL
REVOLUTIEI 1989, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform planului de
situatie anexat, cu 19 voturi pentru.

Art.2: Se stabileste, pentru documentatiile de urbanism de la art.1 perioada de
valabilitate  pana  la  aprobarea  unei  alte  documentatii  de  urbanism  pe  terenul
reglementat, cu 19 voturi pentru.

 Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  3/2019  privind
aprobarea unor documentatii de urbanism din municipiul Alba Iulia împreună cu cele
două articole a fost votată cu 19 voturi pentru.
 Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  4/2019  privind
încheierea unui act  adițional  la acordul de parteneriat nr.  73998/27.07.2018 dintre
UAT Municipiul  Alba  Iulia  și  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației
Publice  în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze
electrice”, cu 17 voturi pentru și 2 abțineri Medrea Bogdan, Mircea Trifu.
  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  5/2019  privind
aplicarea Municipiului Alba Iulia la "Programul privind reducerea  emisiilor de gaze
cu efect de seră în transporturi, prin promovarea  infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru
vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ" și aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului, cu 17 voturi pentru și 2 abțineri Medrea Bogdan, Mircea
Trifu.
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