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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  
CONSILIUL LOCAL  

Nr .662/2022 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

              Încheiat  azi 31.08.2022, ora 14,00 cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local 

al Municipiului Sebeş, jud. Alba. Participă la ședință dl.Benga E, Gligor D, Morariu Gh, Miron C, 

Boca I, Borz D, Galață C, Rotaru A,Ordean D- SPAP, Pandor D-SPAP, Franchini Anca-Spitalul 

Municipal Sebeș, Sărbu M- DGASMC, Ramona G-DGASMC și Toca M-Căminul pentru Persoane 

Vârstnice. 

 Dna Vlad – face apelul nominal al domnilor consilierilor, care răspund prezent şi anunţă că 

sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 19, lipsesc domnii consilieri: Blaga L-CO,Bogdan A-plecat 

din localitate, Radu C- plecat în delegație, Salău M- CO, Săliștean R- plecat din localitate și 

Șerbănescu R- CO. 

            D-na Vlad-ședința se poate desfășura în condiții de legalitate. 

            Dna Vlad- supune la vot procesul verbal ședinței de consiliu extraordinare cu convocare de 

îndată din data de 23.08.2022-se aprobă în unanimitate. 

            Dl.Radu A-prin dispoziția primarului Municipiului Sebeș nr.524/25.08.2022 a fost convocat 

Consiliul Local al Municipiului Sebeș în ședință publică ordinară astăzi 31.08.2022 ora 14,00. 

Ședința se desfășoară cu prezența fizică a domnilor consilieri în sala de festivități ,,Radu Stanca" 

din cadrul Centrului Cultural ,,Lucian Blaga" 

             Dl.Radu A- pe ordinea de zi avem 22 proiecte și 5 informări iar pe ordinea de zi 

suplimentară avem 3 proiecte. 

             Dl.Radu A- supune la vot ordinea de zi împreună cu cea suplimentară-se aprobă în 

unanimitate. 

 

 

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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 

 

 

 

ORDINE SUPLIMENTARĂ 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă a 

Municipiului Sebeș. 

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. 

 

2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și 

stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în 

Municipiului Sebeș în cadrul contractului de prestări servicii nr. 116/50806/23.06.2021. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei   pentru agricultură, 

silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism. 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 31/2021 privind  aprobarea contractării 

de servicii de avocatură de asistență și reprezentare a Consiliului Local  în dos. nr. 

2971/107/2021, aflat pe rolul Tribunalului Alba, în contradictoriu cu SAPI REAL ESTATE 

SRL. 

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. 

 

 

 

ORDINE DE ZI 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 31 august-30 

noiembrie 2022. 

 

                          Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dl.Radu A- 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. 223/2022. 

 

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. 
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                     Comisia de urbanism- aviz favorabil 

                     Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Radu A- 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. 224/2022. 

 

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

21-26 septembrie. 

                      Comisia de învățământ- aviz favorabil 

                      Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Viceprimar- avem un amendament la proiectul de hotărâre. 

Se modifică art. 2, pct. a  la proiectul de hotărâre care va avea următorul cuprins: ”Un 

reprezentant al Municipiului Sebeș din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

nominalizat prin dispoziție de primar, și consilierii locali: Lupu Ovidiu Cătălin și Radu 

Alexandru.” 

Dl.Radu A- propun ca și modalitate de vot-vot deschis –se aprobă în unanimitate 

Dl.Radu A-supune la vot amendamentul propus- se aprobă în unanimitate. 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul propus.-se aprobă în 

unanimitate. 

Dna Vlad arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 225/2022. 

 

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. 

                     Comisia de învățământ- aviz favorabil 

                     Comisia de administrație-aviz favorabil 

Dl.Radu A- propun ca și modalitate de vot-vot deschis –se aprobă în unanimitate 

Dl.Radu A- 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. 226/2022. 

 

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

închiriere/concesiune cabinete medicale/stomatologic. 

                       Comisia de învățământ- aviz favorabil 

                       Comisia de administrație- aviz favorabil 

                       Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Radu A- 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. 227/2022. 

 

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. 

                        Comisia de administrație- aviz favorabil 

                        Comisia economică- aviz favorabil 

Dl. Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi: 

           - 11 voturi pentru-Albu,Alisie,Bogdan G,Lorintz,Lupu,Marcu,Popa,Popiuc,Radu A,Rodean, 

Stoica,  

- 2 abtineri-Bogdan D, Luca. 

-   vot contra –  

            - neparticipare la vot      

Dna Vlad arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 228/2022. 
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7. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor 

proprietate  personală. 

                       Comisia de agricultură- aviz favorabil 

                       Comisia de urbanism –aviz favorabill 

Dl.Radu A- 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. 229/2022. 

 

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. 

                        Comisia de administrație- aviz favorabil 

                        Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Radu A- 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. 230/2022. 

 

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 

                        Comisia de administrație- aviz favorabil 

                        Comisia de urbanism- aviz favorabil 

 

Dl.Radu A- 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. 231/2022. 

 

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. 

                       Comisia de administrație- aviz favorabil 

                       Comisia de urbanism- aviz favorabil 

 

Dl.Radu A- 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. 232/2022. 

 

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. 

                    Comisia de administrație- aviz favorabil 

                    Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Radu A- 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. 233/2022. 

 

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. 

                     Comisia de administrație- aviz favorabil 

                     Comisia de urbanism- aviz favorabil 

 

Dl.Radu A- 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. 234/2022. 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului aprobat prin HCL 

nr.127/2017. 

                        Comisia de administrație- aviz favorabil 

 

Dl.Radu A- 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. 235/2022. 

 

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

Vârstnice Sebeș, Județul Alba. 

                         Comisia de învățământ- aviz favorabil 

                         Comisia economică- aviz favorabil 

 

Dl.Radu A- 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. 236/2022 

 

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. 

                        Comisia de administrație- aviz favorabil 

                        Comisia economică- aviz favorabil 

                        Comisia de învățământ- aviz favorabil 

 

Dl.Radu A- 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. 237/2022 

 

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. 

                       Comisia de învățământ- aviz favorabil 

                       Comisia de administrație- aviz favorabil 

                       Comisia economică- aviz favorabil 

 

Dl.Radu A- 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. 238/2022. 

 

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. 

                       Comisia de învățământ- aviz favorabil 

                       Comisia de administrație- aviz favorabil 

                       Comisia economică- aviz favorabil 

 

Dl.Radu A- 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. 239/2022. 

 

18. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al 

Municipiului Sebeș și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 

                       Comisia de administrație- aviz favorabil 
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Dl.Radu A- supune la vot procedura de vot- vot deschis- se aprobă în unanimitate 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi: 

- 11 voturi pentru-Albu,Alisie,Bogdan G,Lorintz,Lupu,Marcu,Popa,Popiuc, 

Radu A, Rodean ,Stoica,  

-2 abtineri-Bogdan D, Luca 

-  vot contra –  

            - neparticipare la vot      

 

Dna Vlad arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 240/2022. 

 

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  

                  Comisia economică- aviz favorabil 

                  Comisia de urbanism- aviz favorabil 

 

Dl.Radu A- 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. 241/2022. 

 

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 

                   Comisia de administrație- aviz favorabil 

                   Comisia economică- aviz favorabil 

 

Dl.Radu A- 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. 242/2022. 

 

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. 

                  Comisia de administrație- aviz favorabil 

                  Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Radu- având în vedere că este vorba de persoane propun vot deschis- se aprobă în unanimitate 

Dl.Radu A- 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. 243/2022. 

 

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 

                  Comisia de administrație- aviz favorabil 

                  Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Radu A- din cauza timpului nu o să pot particip la axeastă comisie și o să mă retrag. 

Dl.Viceprimar- în acest sens avem un amendament la proiectul de hotărâre. 

Având în vedere retragerea domnului Radu Alexandru din Comisia de Evaluare și 

Asigurarea Calității a Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII Mihail Kogălniceanu Sebeş și din Comisia 

de Evaluare și Asigurarea Calității a Colegiului Naţional  „Lucian Blaga”Sebeş propun: 

- modificarea Art. 1  lit c și lit e din  prezentul proiect de hotărâre în sensul nominalizării 

domnului Popa Dumitru Emil să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității a Școlii 
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Gimnaziale cu clasele I-VIII Mihail Kogălniceanu Sebeş și din Comisia de Evaluare și Asigurarea 

Calității a Colegiului Naţional  „Lucian Blaga”Sebeş. 

Dl.RADU A-propun ca modalitate de vot –vot deschis- se aprobă în unanimitate. 

Dl.Radu A- supune la vot amendamentul propus- 1 abținere Luca N- 12 voturi pentru 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi: 

-  11 voturi pentru-Albu,Alisie,Bogdan G,Lorintz,Lupu,Marcu,Popa,Popiuc, 

Radu A, Rodean ,Stoica,  

-2 abtineri-Bogdan D, Luca 

-  vot contra –  

            - neparticipare la vot      

Dna Vlad arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 244/2022. 

 

INFORMĂRI 

 

 

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. 

 

 

 

PROIECTE SUPLIMENTARE 

 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă a 

Municipiului Sebeș. 

                     Comisia de administrație- aviz favorabil 

                     Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Radu A- 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. 245/2022. 

 

2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și 

stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în 

Municipiului Sebeș în cadrul contractului de prestări servicii nr. 116/50806/23.06.2021. 

                       Comisia de administrație- aviz favorabil 

                       Comisia economică- aviz favorabil 

                       Comisia de agricultură- aviz favorabil 
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Dl.Radu A- 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. 246/2022. 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 31/2021 privind  aprobarea contractării 

de servicii de avocatură de asistență și reprezentare a Consiliului Local  în dos. nr. 

2971/107/2021, aflat pe rolul Tribunalului Alba, în contradictoriu cu SAPI REAL ESTATE 

SRL. 

                       Comisia economică- aviz favorabil 

                       Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dl.Bogdan D- de ce este nevoie să contractăm servicii de avocatură, nu se poate ocupa 

serviciul juridic, din cadrul primăriei? 

Dl.Primar- este vorba de un proces pe care îl avem cu cei de la SAPI, în prima instanță tot am 

fost reprezentați, acum suntem la faza următoare, continuăm cu reprezentarea și asistență 

juridică de specialitate și din exterior, avem foarte multe procese și de aceea apelăm la astfel 

de situații, plus că sunt spețe diferite și destul de complexe, sunt sume impresionante și de 

aceea apelăm în astfel de procese care sunt mai grele, putem să apelăm și la ajutor din 

exterior, adică la firmă de avocatură, mai mult decât atât suntem încă sub numărul de posturi 

necesare, suntem supra aglomerați având în vedere numărul mare de investiții, contracte 

aflate în derulare și mergem mai departe nu este pentru prima data. 

Dl.Radu A- 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. 247/2022. 

 

     Ședința a fost transmisă live. 

Dl.Radu A—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. mai puţin ceea ce nu s-a auzit, înregistrat şi consemnat, deoarece  nu  

s-a vorbit la microfon şi într-o ordine bine stabilită.  

 

 

 

 

Sebeș  31.08.2022 

 
   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, RADU ALEXANDRU                                                         VLAD CRISTINA ELENA  
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