
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA  
MUNICIPIUL AIUD  
Secretar general municipiu 
Nr. 33196/23.11.2022 
Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc: 
Comisia I: Juridică, buget - finanțe – joi, 24.11.2022, ora 10,50. 
Comisia II: educaţie, cultură, culte și sport – joi, 24.11.2022, ora 10,50. 
Comisia III: administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM – joi, 
24.11.2022, ora 10,50. 
Comisia IV: sănătate şi asistenţă socială –joi, 24.11.2022, ora 10,50 
Comisia V: urbanism, lucrări publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură, turism – joi  24.11.2022, ora 10,50. 
Comisia VI: relaţii externe – joi, 24.11.2022, ora 10,50 
 Invitație/Convocare, 
 Domnului/doamnei consilier local 
    _________________________________ 
    _________________________________ 
 

În temeiul art. 133 alin.(2), lit. a) coroborat cu 134 alin. (4)  și alin.(5), lit. a), lit. a1 ), lit. a2), 
art. 135 alin. (1) – (4), art. 243, alin. (1), lit. c), lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   
 Având în vedere Dispoziția emisă de Primarul Municipiului Aiud, sub nr. 519 din 
23.11.2022, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Aiud în şedinţă extraordinară cu 
convocare de îndată pentru data de 24.11 2022, 

Vă invităm să participați la şedinţa extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului 
Local al municipiului Aiud, din data de 24.11.2022, ora 11,00, ce se va desfășura în sistem la 
distanță, prin mijloace electronice, fără prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință, cu 
următorul:  

PROIECT AL ORDINII DE ZI 
 1. Proiect de hotărâre nr.286 din 23.11.2022  privind rectificarea bugetului local al 
Municipiului Aiud pentru anul 2022. (Proiectul de hotărâre va fi  transmis spre avizare Comisiilor 
de specialitate nr. I, II, III, IV, V și VI ale Consiliului Local Aiud). 
       Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea  

            2. Proiect de hotărâre nr. 287 din 23.11.2022 privind aprobarea contractării de 
servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare cu Cabinet Individual de 
avocatură Avocat dr. Koble Ladislau Levente, în vederea reprezentării intereselor 
Municipiului Aiud și Consiliului Local al municipiului Aiud, în mod gratuit, în dosarul nr. 
2730/107/2022, aflat pe rolul Tribunalului Alba. (Proiectul de hotărâre va fi  transmis spre 
avizare Comisiei de specialitate nr. I a Consiliului Local Aiud). 
            Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea 

Arătăm faptul că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de referatele de 
aprobare, rapoartele de specialitate, precum și  celelalte documente aferente acestuia, sunt puse 
la dispoziția dumneavoastră prin accesarea aplicației - EXTRANETUL MUNICIPIULUI Aiud la 
adresa http://www.aiud.ro/extranet.  
          Precizez că potrivit art. 137,  alin. (1), alin. (2), alin. (5) raportat la art. 221 din OUG nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ prezenţa consilierilor locali la şedinţele de consiliu, inclusiv 
ale comisiilor de specialitate, este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează 
motivat, iar consilierii locali ce nu pot participa la şedinţă sunt obligați să aducă această situaţie la 
cunoştinţa secretarului unităţii administrativ-teritoriale. 
      
          Secretar general, 

 Elisabeta Manea 


