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DISPOZIȚIA NR. 560/2022 

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

cu convocare de îndată 

 

 

               Primarul Municipiului Sebeș, jud. Alba; 

   Având în vedere: 

- oportunitatea participării MUNICIPIULUI SEBEȘ în cadrul PLANULUI NAȚIONAL 

DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - Componenta C3 – MANAGEMENTUL 

DEȘEURILOR, apelul de proiecte PNRR/ 2022/C3/S/I.1.B și  faptul că numărul aplicațiilor este 

foarte mare și există pericolul ca sumele alocate unor tipuri de investiții să fie epuizate într-un 

timp foarte scurt; 

- faptul că Municipiul Sebeș are în derulare obiectivul de investiții  „Transformare clădiri, 

centrală termică și depozit cărbune în Creșă și Grădiniță Valea Frumoasei, Municipiul Sebeș”, conform 

proiectului avizat și autorizat, este necesară transformarea locului de joacă existent în cartier, în curte a 

creșei și grădiniței ce se construiesc în cadrul proiectului sus amintit iar pentru numărul mare de copii din 

cartierul Valea Frumoasei și străzile învecinate, este necesară și oportună amenajarea unui nou loc 

de joacă pentru copii pe strada Crângului; 

- faptul că prevederile Ordonanței nr.99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, republicată, precum și alte acte normative de reglementare incidente 

reglementează modalitatea prin care se va suspenda activitatea agenților economici care 

funcționează fără Acord/Autorizație de funcționare, precum și a celor care nu respectă prevederile 

legale și au eliberat un astfel de Acord/Autorizație de funcționare nu se regăsesc în Regulamentul 

aprobat prin HCL 338/2021; 

   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 21.09.2022, ora 16,00. 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   21.09.2022  

 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ   CONTRASEMNEAZĂ 

  DORIN  NISTOR     SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA 1 la dispoziția nr.  560/2022 

 

 

 

 

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI 

 

 

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

cu convocare de îndată din data de 21.09.2022. 

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 documentației cadastrale de primă înscriere a 

imobilului teren și construcții – domeniul privat, situat administrativ în intravilanul 

Municipiului Sebeș, str. Depozitelor, nr. 2A, 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. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Sebeș. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 63013/20.09.2022 pentru 

proiectarea obiectivului de investiții “Parc de joacă strada Crângului, Municipiul Sebeș” – 

faza SF. 

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 

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

protecție copii, culte, sănătate și familie. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului,,CONSTRUIREA DE 

INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL SEBEȘ" în cadrul apelului de 

proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 - Managementul deşeurilor, Investiția I1. 

Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor 

municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Subinvestiția I1.B. Construirea 

de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR). 

 

 



 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

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

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

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

 

 

 

 

 

SECRETRAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                              VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

                                                     

                                                                                                                       

 

 

 


