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ROMÂNIA       

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL AIUD 

P R I M A R   

DISPOZIŢIA nr. 24 

din 27 ianuarie 2023 
  

 PRIMARUL MUNICIPIULUI AIUD, 
 Având în vedere:   

- Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Aiud nr. 
2467/27.01.2023,  privind emiterea dispoziției pentru Convocarea Consiliul Local al 
Municipiului Aiud în şedinţă publică, extraordinară în data de 31 ianuarie 2023, ora 
14,30, cu prezența fizică în sala I. I. C. Brătianu a Primăriei Municipiului Aiud; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - art. 155, alin. 1, lit. b și c, alin. 3, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 În temeiul art. 133, alin. 2, lit. a, art. 134 alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 3, lit. b, alin. 
5, art. 135, alin. 1 - 5  și art. 196 alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

D I S P U N E: 

 

Art.1  Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în şedinţă publică, 

extraordinară, în data de 31 ianuarie 2023, ora14,30, cu prezența fizică în Sala 
Ion. I.C.BRĂTIANU a Primăriei  Municipiului Aiud. 

 Art.2 Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare de consiliu local, 
convocată potrivit art. 1 din dispoziție, este cuprins în Anexa parte integrantă din 
prezenta dispoziție.  

 Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi însoțite de referatele de 
aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente aferente 
acestora, sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin publicarea pe EXTRANETUL 
MUNICIPIULUI Aiud la adresa http://www.aiud.ro/extranet cât și pe CD. 

 Art.4 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 
asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi.  

Art.5  Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă 
potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.  

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
Secretarul general al Municipiului Aiud și Compartimentul Elaborare Documente 
Consiliul Local  din cadrul Primăriei municipiului Aiud. 

Art.7  Prezenta dispoziţie se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Primarului Municipiului Aiud;  
- Consilierilor locali.  

 Prezenta dispoziție se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud, se 
publică pe site-ul Municipiului Aiud și se comunică în conformitate cu art. 134, alin. 2, 
art. 135, alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

  

PRIMAR, 

Iulia Adriana Oana Badea 
 

                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                   Secretar General, 

             Elisabeta Manea 


