
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA  
MUNICIPIUL AIUD  
Secretar general municipiu 
Nr.31834 /11.11.2022 
 
Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc: 
Comisia I: juridică, buget - finanțe – miercuri, 16.11.2022, ora 13,00. 
Comisia II: educaţie, cultură, culte și sport – miercuri, 16.11.2022, ora 13,00. 
Comisia III: administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM – 
miercuri, 16.11.2022, ora 13,30. 
Comisia IV: sănătate şi asistenţă socială – miercuri, 16.11.2022, ora 13,00. 
Comisia V: urbanism, lucrări publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, turism – miercuri, 16.11.2022, ora 13,30. 
Comisia VI: relaţii externe – miercuri, 16.11.2022, ora 13,30. 
 
 Invitație/Convocare, 
 Stimate domnule/doamnă consilier local 
     _________________________________ 
    _________________________________ 
 

În temeiul art. 133 alin.(1) coroborat cu 134 alin. (1) lit. a), 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. 506 
din 11.11.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Aiud în şedinţă 
ordinară în data de 17 noiembrie 2022, cu prezența fizică în sala Ion I. C. BRĂTIANU 
a Primăriei municipiului Aiud, 

Am onoarea să vă invit să participați la şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
municipiului Aiud din data de 17.11.2022, ora 14,00, cu prezența fizică în sala Ion 
I.C.BRĂTIANU a Primăriei municipiului Aiud,  cu următorul: 

 
    PROIECT AL ORDINII DE ZI 
 

Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare cu convocare de îndată a 
Consiliului Local Aiud din data de 07 octombrie 2022. 

 
Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare cu convocare de îndată a 

Consiliului Local Aiud din data de 20 octombrie 2022. 
 
Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare cu convocare de îndată a 

Consiliului Local Aiud din data de 28 octombrie 2022. 
 

           1. Proiect de hotărâre nr. 266 din 31.10.2022 privind însușirea documentației 
tehnice cadastrale de repoziționare, modificare suprafață și intabulare în cartea funciară, 
în domeniul privat al Municipiului Aiud a imobilului, înscris în CF nr. 94567 cu nr. CAD 
94567, situat în Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 16, jud. Alba. (Proiectul de hotărâre va fi  
transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III, V ale Consiliului Local Aiud). 

     Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea 
          2. Proiect de hotărâre nr. 267 din 02.11.2022 privind însușirea documentației 
tehnice cadastrale de intabulare în cartea funciară, în domeniul privat al Municipiului Aiud 
a imobilului înscris în CF nr. 74063 cu nr. top: 1371/1, 1372/1, situat în Aiud, str. Simion 
Bărnuțiu, nr. 16, jud. Alba.  (Proiectul de hotărâre va fi  transmis spre avizare Comisiilor 
de specialitate nr. I, III, V ale Consiliului Local Aiud). 



 

     Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea 
          3. Proiect de hotărâre nr. 268  din 02.11.2022 privind prelungirea termenului 
contractului de închiriere nr. 1/20.05.1998. (Proiectul de hotărâre va fi  transmis spre 
avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III ale Consiliului Local Aiud). 

     Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea 
 4. Proiect de hotărâre nr.269 din 04.11.2022 privind modificarea Anexei  nr. 3A  din 
HCL nr.93/28.04.2022 privind stabilirea și aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul fiscal 2023 în Municipiul Aiud. (Proiectul de hotărâre va fi  transmis spre avizare 
Comisiilor de specialitate nr.I, II, III, IV, V, VI ale Consiliului Local Aiud). 

     Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea 
 5. Proiect de hotărâre nr. 270  din 07.11.2022 privind modificarea tarifelor pentru 
transportul public local de persoane în Municipiul Aiud.  (Proiectul de hotărâre va fi  
transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III, V  ale Consiliului Local Aiud). 

     Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea 
 6. Proiect de hotărâre nr.  271  din 07.11.2022 privind propunerea de atribuire în 
proprietate a unor terenuri, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare. (Proiectul de hotărâre va fi  
transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III ale Consiliului Local Aiud). 

     Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea 
 7. Proiect de hotărâre nr. 272  din 08.11.2022 privind închirierea prin licitație 
publică deschisă a unui nr. de 2 parcele de teren, cu destinația de „parcări auto pentru 
autoturisme”, situate în municipiul Aiud, strada Unirii. (Proiectul de hotărâre va fi  transmis 
spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III, V ale Consiliului Local Aiud). 

     Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea 
 8. Proiect de hotărâre nr. 273 din  08.11.2022 privind îndreptarea erorii materiale 

cuprinsă în art. 2  a  Hotărârii nr. 173 adoptată de Consiliul Local al municipiului Aiud în 
ședința ordinară din data de 21 iulie 2022 pentru aprobarea documentației tehnice si a 
indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul de investiții  „Modernizare sistem de 
scurgere ape pluviale și alei cartier Gheorghe Doja din Municipiul Aiud”. (Proiectul de 
hotărâre va fi  transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III, V ale Consiliului 
Local Aiud).  

      Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea    
 9.Proiect de hotărâre nr.274  din 08.11.2022 privind organizarea și desfășurarea 
evenimentului „Târgul de Crăciun” 2022  în municipiul Aiud. (Proiectul de hotărâre va fi  
transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr.I, II  ale Consiliului Local Aiud). 

         Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea              
 10. Proiect de hotărâre nr. 275 din 09.11.2022 privind aprobarea Organigramei și a 
Statului de funcții ale Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, 
serviciul public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Aiud. (Proiectul de 
hotărâre va fi  transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III  ale Consiliului 
Local Aiud). 

Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea    
 
 11. Proiect de hotărâre nr. 276 din 09.11.2022 privind aprobarea intabulării 
dreptului de proprietate privată asupra apartamentului nr. 1, situat administrativ în 
municipiul Aiud, str. Ştefan cel Mare, nr. 17, jud. Alba, înscris în CF nr. 84469-C1-U1, în 
favoarea lui Dochiță Aurel și Dochiță Susana, cu titlu de cumpărare. (Proiectul de 
hotărâre va fi  transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III, V  ale Consiliului 
Local Aiud). 

Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea    
 

            12. Proiect de hotărâre nr. 280 din 09.11.2022 privind aprobarea Regulamentului 

de desfășurare a evenimentului  „Târgul de Crăciun" 2022 în municipiul Aiud.  (Proiectul 



 

de hotărâre va fi  transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, II  ale Consiliului 

Local Aiud). 

Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea 
          13. Proiect de hotărâre nr. 281 din 11.11.2022 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici la faza P.T., actualizați noiembrie 2022 și a cheltuielilor aferente 
proiectului ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”. (Proiectul de hotărâre va fi  
transmis spre avizare Comisiilor de specialitate nr. I, III, V  ale Consiliului Local Aiud). 

Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea 
 14. Proiect de hotărâre nr. 282 din 11.11.2022 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, VI  ale Consiliului Local Aiud). 
            Inițiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea 
 Diverse. Interpelări. Întrebări. 

 

 

 

Secretar general, 
Elisabeta Manea 


