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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  

CONSILIUL LOCAL  

Nr .747/29.09.2022 

 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

          Încheiat  azi 12.09.2022,  ora 16,00  cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a 

Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba . 

          Dna Gligor D– face prezența domnilor consilieri. Răspund prezent un număr de 12 consilieri din 

totalul de 19, lipsesc domnii consilieri :Bogdan A, Bogdan D, Lorintz,Luca, Marcu, Salău și Radu C. 

Ședința se poate desfășura în condiții de legalitate. 

          Dna Gligor D- aș vrea să supunem la vot: 

- Proces verbal al ședinței de consiliu extraordinară, cu convocare de îndată din data de 05.09.2022- 1 

abținere-dl.Blaga-a lipsit de la ședința de consiliu și 11 voturi pentru. 

           Dl.Radu A- prin dispoziția primarului Municipiului Sebeș nr.549/12.09.2022 a fost convocat 

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

14,00 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. 

 

          Dl.Radu A – pe ordinea de zi avem 7 proiecte de hotărâri. 

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

 

 

ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general revizuit si aprobarea 

modificării Art.1 din H.C.L nr.50/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Centru de 

Sănătate -M. Viteazu, nr.28, Mun.Sebeș” 

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. 

 

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

general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Depozitelor, 

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 

 



2 

 

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 aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a 

devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții “Modernizare strazi: Oituz, 

Doinei, Motilor, Closca– tronson cuprins intre strada Horea si trecerea la nivel cu calea 

ferata 211 Sebes– Petresti de la km 1+347, Alunului” 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. 

4. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 introducerea de 

investiții noi și redistribuirea unor sume între obiectivele de investiții, respectiv 

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. 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la HCL nr. 98/2022 

privind aprobarea depunerii proiectului “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE 

PSIHIATRIE” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 

Componenta 5 - Valul Renovării 

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. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la HCL nr. 75/2022 

privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE 

SCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU" MUN. SEBEȘ, ÎN 

VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE” în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării 

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. 

7. Proiect de hotărâre privind înființarea societății TRANSPORT PUBLIC SEBEȘ 

SRL. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină 
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Dl.Radu A- supune la vot ordinea de zi a ședinței- se aprobă în unanimitate. 

 

ORDINE DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general revizuit si aprobarea 

modificării Art.1 din H.C.L nr.50/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Centru de 

Sănătate -M. Viteazu, nr.28, Mun.Sebeș” 

                        Comisia economică- aviz favorabil 

                        Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 12 voturi pentru 

Dna Gligor D- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 250/2022 

 

 

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

general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Depozitelor, 

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.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 12 voturi pentru 

Dna Gligor D- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 251/2022 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a 

devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții “Modernizare strazi: Oituz, 

Doinei, Motilor, Closca– tronson cuprins intre strada Horea si trecerea la nivel cu calea 

ferata 211 Sebes– Petresti de la km 1+347, Alunului” 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.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 12 voturi pentru 

Dna Gligor D- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 252/2022 

 

4. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 introducerea de 

investiții noi și redistribuirea unor sume între obiectivele de investiții, respectiv 

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.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 12 voturi pentru 

Dna Gligor D- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 253/2022 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la HCL nr. 98/2022 

privind aprobarea depunerii proiectului “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRE 

PSIHIATRIE” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 

Componenta 5 - Valul Renovării 
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                        Comisia economică- aviz favorabil 

                        Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 12 voturi pentru 

Dna Gligor D- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 254/2022 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la HCL nr. 75/2022 

privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE 

SCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU" MUN. SEBEȘ, ÎN 

VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE” în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării 

                        Comisia economică- aviz favorabil 

                        Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 12 voturi pentru 

Dna Gligor D- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 255/2022 

 

7. Proiect de hotărâre privind înființarea societății TRANSPORT PUBLIC SEBEȘ 

SRL. 

                        Comisia economică- aviz favorabil 

                        Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 12 voturi pentru 

Dna Gligor D- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 256/2022 

 

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. 

 

 

Sebeș la  12.09.2022 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, Radu Alexandru                     VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


