
 

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 

pentru obiectivul de investiţii  <<Reabilitare și modernizare instalații electrice; Creșterea 

eficienței energetice prin modernizarea sistemului de iluminat interior și exterior, Școala 

Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeș>> - proiect nr. E139/2019. 

Proiect: iniţiator  primar 

2.  Proiect  de hotărâre  privind modificarea Art. 3 și Anexa 23 din Regulamentul privind 

activitatea de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Sebeș aprobat prin H.C.L. nr. 

24/2009.   

Proiect: iniţiator  primar 

3. Proiect de hotărâre privind  constatarea încetării Contractului de închiriere nr. 

102/27.11.2004 având ca obiect  închirierea  unei locuințe  A.N.L. ,situate administrativ în 

Sebeș , str. Valea Frumoasei ,bl.12,sc.B,ap.13. 

Proiect: iniţiator  primar 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei  și a  Statului de funcții ale Spitalului 

Municipal Sebeş, Judeţul Alba  

Proiect: iniţiator  primar 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Temei de proiectare  nr. 31808 / 20.03.2019 pentru 

proiectarea obiectivului de investiții “Iluminat arhitectural clădire Primăria Municipiului 

Sebeş”- faza S.F. 

Proiect: iniţiator  primar 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modelului Contractului  Cadru  de închiriere pentru 

locuințe ANL. 

Proiect: iniţiator  primar 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea  activităților de 

curățenie ,întreținere,păstrarea liniștii și ordinii publice a Municipiului  Sebeș .  

Proiect: iniţiator  primar 

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții   

„Construire Centru multifuncțional pentru adulți” - proiect nr. 27/2018. 

Proiect: iniţiator  primar 

9. Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei la HCL nr. 2/2019 – privind aprobarea 

calendarului de activități  cultural – educative  ce se vor desfășura în cursul anului 2019. 

Proiect: iniţiator  primar 

10. Informarea  nr. 26835/11.03.2019- Raport asupra  gestionării bunurilor Unității 

Administrativ Teritoriale Sebeș . 

11. Informarea  nr. 29377/15.03.2019 – Adresa transportatorilor auto în regi de taxi din 

Municipiul Sebeș. 

12. Informarea nr.30290/18.03.2019 – Adresa  ACPVOGPAC Muhlbach 2008 Sebeș. 

13. Raport  anual privind starea  economică, socială și de mediu a unității administrativ – 

teritoriale. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sebeș la 22.03.2019 
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DORIN   NISTOR                                                                                 SECRETAR  MUNICIPIU 
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