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DISPOZIȚIA NR. __________________ 

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

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ,  

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

art. 135, și 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, 

 

 

 

DISPUNE 
 

 

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

ordinară, în data 31.08.2022, ora 14,00. Ședința se va desfășura cu participarea fizică a 

consilierilor locali  în sala de festivități ,,Radu Stanca" din cadrul Centrului Cultural ,,Lucian 

Blaga" Sebeș.  

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare 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  25.08.2022 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                Contrasemnează de legalitate, 

                                                               SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                                                 VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 1 la dispoziția nr.            __2022 

 

 

PROIECT  AL ORDINII DE ZI 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 31 august-

30 noiembrie 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 Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiții ,,Extindere RED Municipiul Sebeș-Piața Primăriei, nr.1, jud.Alba"-proiect nr.I-22-

4032/2022. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei  

pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și 

privat. 

3. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații în Bűdingen –Germania, în perioada 

21-26 septembrie. 

 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice 

protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei   de studii prognoze 

economico-sociale, buget, finanțe. 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Sebeș în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de 

director/director adjunct la Instituțiile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza 

administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice 

protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei   pentru administrație publică 

locală, juridică și de disciplină. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui număr de 9 contracte de 

închiriere/concesiune cabinete medicale/stomatologic. 

 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice 

protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie, Comisiei pentru administrație publică 

locală, juridică și de disciplină și Comisiei  de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de avocatură de asistență și 

reprezentare a Municipiului Sebeș în dos.nr.5780/107/2013 al Tribunalului și în dosarele 

asociate acestui dosar. 

 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

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

Comisiei   de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe. 



7. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor 

proprietate  personală. 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

Transmis spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente 

naturale și turism și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, 

administrarea domeniului public și privat. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în 

sistemul  integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Strada Salcâmului, situat 

administrativ în intravilanul Municipiului Sebes, jud. Alba. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

Comisiei  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului 

public și privat. 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în 

sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului : Strada Cireșului,  situat 

administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș, loc. Petrești, jud. Alba 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

Comisiei  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului 

public și privat. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în 

sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Strada Fagului, situat 

administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș, loc. Petrești, jud. Alba. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

Comisiei  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului 

public și privat. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date 

imobil „Teren - str. Arini” – domeniul privat, situat administrativ în intravilanul 

Municipiului Sebes, jud. Alba. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

Comisiei  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului 

public și privat. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Sebeș, Județul Alba, după promovarea în grad profesional imediat 

superior a unui funcționar public și promovarea în clasă superioară a unui funcționar 

public. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

Comisiei   de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe. 



13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului aprobat prin HCL 

nr.127/2017. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Căminului Pentru Persoane 

Vârstnice Sebeș, Județul Alba. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice 

protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei de studii prognoze 

economico-sociale, buget, finanțe. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între 

Consiliul Local al Municipiului Sebeș prin Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală 

și Comunitară Sebeș, Școala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu"Sebeș și Asociația 

,,Filantropia Ortodoxă"Sebeș. 

 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice 

protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie, Comisiei pentru administrație publică 

locală, juridică și de disciplină și Comisiei   de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între 

Consiliul Local al Municipiului Sebeș prin Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală 

și Comunitară Sebeș, Liceul cu Program Sportiv ,,Florin Fleșeriu"Sebeș și Asociația 

,,Filantropia Oortodoxă "Alba Iulia. 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice 

protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie, Comisiei pentru administrație publică 

locală, juridică și de disciplină și Comisiei   de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între 

Consiliul Local al Municipiului Sebeș prin Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală 

și Comunitară Sebeș și Societatea Națională de Cruce Roșie din România –Filiala Alba. 

 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice 

protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie, Comisiei pentru administrație publică 

locală, juridică și de disciplină și Comisiei   de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe. 

18. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al 

Municipiului Sebeș și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii   „Extindere RED Municipiul Sebeş – Baza Sportivă, Str. Nufărului, nr. 2, jud. 

Alba” - proiect nr. I-22-4031/2022  

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 



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

administrarea domeniului public și privat și Comisiei   de studii prognoze economico-sociale, 

buget, finanțe. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren situat în Sebeș, loc. 

Petrești str.Crișan, nr. 28, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 71223 Sebeș, nr. 93, de sub B1, în 

cotă de ½ din 345 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Sebeș 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

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

Comisiei   de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe. 

21.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Sebeș în Consiliile de Administrație a Școlilor din învățământul preuniversitar 

de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș, pentru anul școlar 2022-2023. 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

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

Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, 

protecție copii, culte, sănătate și familie. 

22.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Municipiului Sebeş în Comisiile de Evaluare și Asigurarea Calității, ce se vor constitui la 

nivelul Instituțiilor din învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a 

Municipiului Sebeş pentru anul școlar 2022-2023 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

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

Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, 

protecție copii, culte, sănătate și familie. 

23.Informarea nr.50967/10.08.2022 a Compartimentului Patrimoniu și Transport privind 

exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune referitor la intenția de vânzare a 

imobilului- teren agricol extravilan în suprafață totală de 4.900 mp ( C.F nr.82084 Sebeș) 

situat administrativ în mun.Sebeș, situl arheologic denumit ,,PODUL PRIPOCULUI"înscris 

în Lista Monumentelor Istorice sub cod LMI 2015 AB-I-s-B-00070. 

 

24.Informarea nr.49434/05.08.2022 a doamnei BONȚA MARGARETA-ALINA- solicitare 

introducere sistem încălzire. 

 

25. Informarea nr.47506/27.07.2022 a domnului HENEGAR CONSTANTIN- solicitare 

sprijin în vederea menținerii activității de creștere a animalelor. 

 

26. Informarea nr.49241/04.08.2022- RER VEST- informarea și verificarea populației cu 

privire la modul de selectare și depozitare a deșeurilor din punctele fixe. 

 

27. Informarea nr.47309/26.07.2022 a domnului GUȚIA DAVID FLORIN- solicitare 

locuință din patrimoniul locativ al Municipiului Sebeș. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

 

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                              VLAD CRISTINA ELENA 



 

 

 

 

                                                     

                                                                                                                       

 

 

 


