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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  

CONSILIUL LOCAL  

Nr .________________ 

 

 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

  

          Încheiat  azi 16.08.2022,  ora 16,00  cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a 

Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba . 

           Dl.Blaga- prin dispoziția primarului Municipiului Sebeș nr.509/16.08.2022 a fost convocat 

Consiliul Local al Municipiului Sebeș în ședință  extraordinară cu convocare de îndată  astăzi orele 

11,00 în conformitate cu art. 137 alin (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, pe aplicația Zoom. 

          Dna Vlad– face prezența domnilor consilieri. Răspund prezent un număr de 15 consilieri din 

totalul de 19, lipsesc domnii consilieri :Bogdan D, Luca N, Marcu A și Radu C. Ședința se poate 

desfășura în condiții de legalitate. 

          Dna Vlad- aș vrea să supunem la vot: 

- Proces verbal al ședinței de consiliu ordinară din data de 30.06.2022- 1 abținere-Bogdan G-a lipsit de 

la ședința de consiliu. 

- Procesul verbal al ședinței de consiliu extraordinare cu convocare de îndată din data de 08.07.2022- 

se aprobă în unanimitate. 

- Procesul verbal al ședinței de consiliu extraordinare cu convocare de îndată, din data de 13.07.2022- 

se aprobă în unanimitate. 

- Proces verbal al ședinței de consiliu ordinare din data de 25.07.2022- se aprobă în unanimitate. 

- Proces verbal al ședinței dee consiliu extraordinare, cu convocare de îndată din data de 03.08.2022- 

se aprobă în unanimitate. 

          Dl.Blaga – pe ordinea de zi avem 5 proiecte de hotărâri. 

          Dl Blaga- dă citire ordinii de zi a ședinței de consiliu de îndată. 

 

 

ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor nr.5 și nr.8 ale hotarârii consiliului 

local Sebeș nr.360/2021 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și 

taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 

2022. 

 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. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi: 
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Tineretului, Arini, Zăvoi și Crângului, Municipiul Sebeș”, aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

                                      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 modificarea Programului de investiții publice pe 

obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2022 și estimări 2023-2025. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Amenajare perimetrală şi sistematizare 

incintă clădire Primăria Municipiului Sebeş”- faza DALI, proiect nr. 82/2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

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

public și privat, 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. 

 

 

 

 

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții 

„Modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sebeș”, aprobarea 

participării Municipiului Sebeș la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public și aprobarea asigurării şi susţinerii contribuţiei 

financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului care nu sunt finanţate de 

AFM 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

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

public. 

 

Dl.Blaga- supune la vot ordinea de zi- se aprobă în unanimitate 

 

 

ORDINE DE ZI 

 

1. . Proiect de hotărâre privind completarea anexelor nr.5 și nr.8 ale hotarârii 

consiliului local Sebeș nr.360/2021 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în 

anul fiscal 2022. 

                    Comisia de învățământ- aviz favorabil 
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                  Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Blaga- supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi: 

            -14 voturi pentru-Albu,Alisie,Blaga,Bogdan A,Bogdan G,Lorintz,Lupu,Popa, Popiuc, 

 Radu A, Rodean ,Stoica, Săliștean,Șerbănescu. 

-  1 abtinere- Salău 

-  vot contra –  

- neparticipare la vot- 

Dna Vlad arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 214/2022 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi: 

Tineretului, Arini, Zăvoi și Crângului, Municipiul Sebeș”, aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

                     Comisia economică- aviz favorabil 

                     Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Blaga- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate 

Dna Vlad arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 215/2022 

                                       

3. Proiect de hotărâre  privind modificarea Programului de investiții publice pe 

obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2022 și estimări 2023-2025. 

                       Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Blaga- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate 

Dna Vlad arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 216/2022 

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Amenajare perimetrală şi sistematizare 

incintă clădire Primăria Municipiului Sebeş”- faza DALI, proiect nr. 82/2022 

                        Comisia economică- aviz favorabil 

                        Comisia de urbanism- aviz favorabil 

                        Comisia de administrație- aviz favorabil 

                        Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Blaga- supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi: 

         - 13 voturi pentru-Albu,Alisie,Bogdan A,Bogdan G,Lorintz,Lupu,Popa, Popiuc,Radu A, 

 Rodean ,Stoica, Săliștean,Șerbănescu. 

-  2 abtineri-Blaga, Salău 

-  vot contra –  

- neparticipare la vot- 

Dna Vlad arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 217/2022 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții 

„Modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sebeș”, aprobarea 

participării Municipiului Sebeș la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public și aprobarea asigurării şi susţinerii contribuţiei 

financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului care nu sunt finanţate de 

AFM 
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Dl.Blaga- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate 

Dna Vlad arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 218/2022 

Dl.Blaga – vă anunț că începând de mâine, 17 august  până în data de 10 septembrie., voi fi în 

concediu legal, așa că la viitoarea ședință probabil veți alege un alt președinte dacă eu sunt în 

concediu.  

Dl.Blaga - declară lucrările ședinței încheiate și mulțumește domnilor consilieri pentru 

participare. Epuizându-se  ordinea de zi, şedinţa  ia sfârşit, drept pentru care s-a  întocmit 

prezentul proces – verbal în forma prezentată. 

 

 

 

 

Sebeș la  16.08.2022 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, Blaga Lucian                      VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


