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DISPOZIȚIA NR. 561/2022 

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 29.09.2022, 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  21.09.2022 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                Contrasemnează de legalitate, 

                                                               SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                                                 VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 1 la dispoziția nr. 561/2022 

 

 

PROIECT  AL ORDINII DE ZI 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip 

ANL, situate pe raza Municipiului Sebeș. 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

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

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

culte, sănătate și familie. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a 

imobilului teren- domeniul privat, 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.  

3 Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public de 

Administrarea Patrimoniului Sebeş, a imobilului locuință, situat administrativ în Municipiul 

Sebeș, str. Mihai Viteazu, nr. 1, aflat în domeniul privat al Municipiului Sebeș, nr. inv. 

10100, ca urmare a executării unor lucrări de reparații și realizarea branșamentelor la 

utilități. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

4. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 116/2022 privind acordul Consiliului Local 

Sebeș pentru efectuarea lucrărilor de construire a unei grădinițe  pe un teren proprietatea 

municipiului Sebeș. 

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. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de închiriere 

nr.7980/04.04.2002 și cesionarea acestuia în favoarea ORIZONT GLOBAL S.R.L. 

 

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. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

73/36168/07.10.2013, pentru chiriaşa din blocul ANL 53, sc. C, ap.13 - cartier Lucian Blaga. 

 

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. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

74/36169/07.10.2013, pentru chiriaşul din blocul ANL 53, sc. C, ap.4 - cartier Lucian Blaga. 

 

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. 

 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Sebeș a sumelor 

necesare pentru organizarea evenimentului ,,Ziua Vârstnicului" 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

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

culte, sănătate și familie. 

9.Proiect de hotărâre privind premierea elevilor și profesorilor care au obținut premii la 

olimpiadele și concursurile școlare- etapa națională și județeană în anul școlar 2021-2022. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

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

culte, sănătate și familie. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului ”Teren 

și construcții” situat în Sebeș, str. Vânători, nr. 24, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 94776 Sebeș, 

nr. top. 94776 – teren împrejmuit în sup. de 103 mp. și nr. top. 94776-C1 casă zidărie, în sup. 

de 51 mp. aparținând domeniului privat al Municipiului Sebeș. 

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. 

 

11. Informarea nr.16503/09.09.2022 –a Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și 

Comunitară Sebeș privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al 

anului 2022. 

 

12. Informarea nr.56383/01.09.2022 a Direcției Județene pentru Cultură Alba- reprezentând 

intenția de vânzare a imobilului teren situat în Mun.Sebeș- Petrești, nr.cad 81226, jud.Alba, 

înscris în CF nr.81226Sebeș în suprafață de 2222 mp. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                              VLAD CRISTINA ELENA 



 

 

 

 

                                                     

                                                                                                                       

 

 

 


