
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Minuta 
şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 24 ianuarie 2008

Din totalul de 21 consilieri sunt prezenţi un număr de 19 consilieri. În cadrul 
şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  1/2008  privind 
aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu  pentru  “Îmbunătăţirea  calităţii  mediului 
prin reabilitarea şi înfiinţarea unor spaţii verzi în municipiul Alba-Iulia” cu 15 voturi 
pentru şi  4 abţineri:  Harda Doina,  Hondola Liviu,  Pleşa Gabriel  şi  Sandea Dorin 
Gheorghe.

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  2/2008  privind 
aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  faza  studiu  de  fezabilitate  pentru 
obiectivul: “Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reabilitarea şi înfiinţarea unor spaţii 
verzi în municipiul Alba-Iulia” cu 19 voturi pentru.

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  3/2008  privind 
modificarea  art.  2  din  Hotărârea  nr.  431/2007 a  Consiliului  local  al  municipiului 
Alba-Iulia cu 19 voturi pentru.

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  4/2008  privind 
parcelarea  unui  imobil  (teren)  situat  în  Alba-Iulia,  str.  Ardealului  şi   înscrierea 
dreptului de proprietate a municipiului Alba-Iulia  asupra imobilului (teren) – parc – 
zona centrală cu 19 voturi pentru.

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  5/2008  privind 
înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba-Iulia  asupra  unor  imobile 
(terenuri)  situate în Alba-Iulia – parc – Sfânta Ecaterina cu 19 voturi pentru.

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  6/2008  privind 
solicitarea daresată Consiliului Judeţean Alba de a iniţia un proiect de Hotărâre de 
Guvern cu privire la modificarea şi completarea HGR nr. 974/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Alba cu 19 voturi pentru.

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  7/2008  privind 
înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba-Iulia  –  domeniul  public 
asupra unor imobile (terenuri) înscrise în CF nr. 2324 Alba-Iulia şi CF nr. 1 Alba-
Iulia  cu 19 voturi pentru.

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  8/2008  privind 
înscrierea  dreptului  de  proprietate  a  municipiului  Alba-Iulia  asupra  unor  imobile 
(terenuri ) înscrise în CF  Miceşti cu 19 voturi pentru.



Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  9/2008  privind 
aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  faza  studiu  de  fezabilitate  pentru 
obiectivul “Clădire administrativă Stadion Oarda de Jos" cu 19 voturi pentru.
           Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba-Iulia nr. 10/2008 privind 
aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice,  faza  studiu  de  fezabilitate  pentru 
obiectivul  "Sediu  Serviciu  Public  de  Asistenţă  Socială  Alba-Iulia”  cu  19  voturi 
pentru.

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  11/2008  privind 
aprobarea  modificării  şi  completării  statului de funcţii  şi  organigramei Serviciului 
public de asistenţă socială din subordinea Consiliului local cu 19 voturi pentru. 

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  12/2008  privind 
aprobarea  modificării  şi  completării  statului de funcţii  şi  organigramei Serviciului 
public "Administrarea patrimoniului local " din subordinea Consiliului local cu 19 
voturi pentru.

Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Alba-Iulia  nr.  13/2008  privind 
alocarea  unei  sume  de  bani  din  bugetul  local  pentru  susţinerea   financiară  a 
Campionatului Naţional de Tenis cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri Harda Doina şi 
Sandea Dorin Gheorghe.

    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              SECRETAR
               Consilier                                                     Marcel Jeler
     Abrudeanu Mircea Vasile

  


	  

