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DISPOZIȚIA NR. 520/2022 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință extraordinară 

cu convocare de îndată 

 

 

               Primarul Municipiului Sebeș, jud. Alba; 

   Având în vedere: 

- necesitatea respectării termenelor de răspuns la solicitările de clarificări transmise cu 

ocazia evaluării proiectelor, respectiv 24.08.2022 și 26.08.2022; 

   În temeiul prevederilor art. 133 alin (2), art. 134 alin (5) lit. a indice 1 și lit. a indice 2, 

art. 135, art. 137 alin (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

    În baza art. 196 alin 1, lit. b) din aceeași lege, 

 

 

 

D I S P U N E 

 

 Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba, în ședință 

extraordinară, cu convocare de îndată, în data 23.08.2022, ora 15,00. Ședința se va desfășura în 

conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sebeș 

nr.19/2009, cu modificările și completările ulterioare, pe aplicația Zoom. 

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu extraordinare, cu convocare de îndată, 

este cuprins în anexa 1 a prezentei dispoziții. 

 Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, însoțite de anexele 

corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte 

documente conexe, sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresele 

poștă electronică aflată în baza de date). 

 Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile 

prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Prezenta dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și în Monitorul 

oficial al Municipiului Sebeș și se comunică în conformitate cu art. 134 alin. 2 din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ: 



-  Instituției Prefectului Județului Alba 

-  Primarului Municipiului Sebeș 

-  Viceprimarului Municipiului Sebeș 

-  Consiliului Local Sebeș  

- Direcțiilor, birourilor și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate 

juridică. 

 

 

Sebeș, la    23.08.2022  

 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ   CONTRASEMNEAZĂ 

  DORIN  NISTOR     SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 la dispoziția nr.  520/2022 

 

 

 

 

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședința 

extraordinară cu convocare de îndată din  data de 23.08.2022. 

 

 Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

 

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la HCL nr. 73/2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului “REABILITARE ȘI CREŞTEREA EFICIENŢEI 

ENERGETICE A CLĂDIRII CASA WEBER, MUNICIPIUL SEBEȘ” în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență - Componenta C5 – Valul Renovării  

 

                                 Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

 

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, 

administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, 

monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie. 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Anexei 1 la HCL nr. 97/2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A 

CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE PETREȘTI” în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: 

renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

 

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, 

administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, 

monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie. 

 

 

 

 

 



4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Anexei 1 la HCL nr. 95/2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale 

Silviu Cărpinișianu, str. Ștefan cel Mare, nr. 1, Municipiul Sebeș” în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, 

Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

 

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, 

administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, 

monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie. 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                              VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

                                                     

                                                                                                                       

 

 

 


