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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  

CONSILIUL LOCAL  

Nr.748/29.09.2022 

 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

          Încheiat  azi 21.09.2022,  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 14 consilieri din 

totalul de 19, lipsesc domnii consilieri : Lorintz L, Luca N, Salău M, Săliștean R și Șerbănescu R. 

 Ședința se poate desfășura în condiții de legalitate. 

           Dna Alisie- prin dispoziția primarului Municipiului Sebeș nr.560/21.09.2022 a fost convocat 

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

16,00 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 Alisie – pe ordinea de zi avem 5 proiecte de hotărâri. 

          Dna Alisie- dă citire ordinii de zi a ședinței de consiliu de îndată. 

 

 

ORDINE 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 
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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. 

 

Dna Alisie- supune la vot ordinea de zi a ședinței- se aprobă în unanimitate. 

 

 

ORDINE DE ZI 

 

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

extraordinară cu convocare de îndată din data de 21.09.2022. 

                 Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dna Alisie- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 14 voturi pentru 

Dna Gligor D- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 257/2022 

 

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. 

                   Comisia de administrație-aviz favorabil 

                   Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dna Alisie- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 14 voturi pentru 

Dna Gligor D- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 258/2022 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață pe raza Municipiului Sebeș. 

                   Comisia de administrație- aviz favorabil 

                   Comisia de agricultură- aviz favorabil 

Dna Alisie- supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi: 

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

Rodean, Stoica, 

  Săliștean,Șerbănescu. 

- 3 abtineri-Blaga, Bogdan A, Radu C 

-    vot contra –  

- neparticipare la vot- 

Dna Gligor D- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 259/2022 
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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. 

                    Comisia economică- aviz favorabil 

                    Comisia de urbanism- aviz favorabil 

                    Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dna Alisie- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 14 voturi pentru 

Dna Gligor D- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 260/2022 

 

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). 

                   Comisia economică- aviz favorabil 

                   Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Bogdan D- aș avea 2 întrebări, m-am uitat în anexă și aș dori să întreb unde se află locația 

identificată Aleea Parc, nr.100?Dacă se poate introduce în acest proiect și construirea unei 

insule ecologice în zona blocurilor de la San Casa spre drumul Petreștiului. 

Dna Gligor- un moment, o să chemăm pe cineva să ne dea detalii. 

Dl Albu D- din câte știu în zona San Casa nu s-a identificat teren proprietatea Municipiului 

Sebeș dar am întețes că ele pot fi modificate, se pot reloca în cazul în care dorim să le 

relocăm. 

Dl.Bogdan D- vă rog să luați în vedere acest aspect.Unde se află Aleea Parc nr.100, probabil e 

o greșeală. 

Dna Claudia Csabai-locațiile pot fi schimbate la momentul acceptării cererii de finanțare dacă 

se constată că nu există 200 de locuitori la fiecare insulă. 

Dl.Arhitect șef- am identificat o locație în zona Aleea Parc. Numărul 100 l-am luat dintr-un 

plan edilitar al Municipiului Sebeș mai vechi și numărul este alocat adresei de la blocul care 

are spațiul comercial Profi City la parter, vizavi de benzinăria Petrom. 

Dna Alisie- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 14 voturi pentru 

Dna Gligor D- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 261/2022 

 

Dna Alisie - 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  21.09.2022 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, Alisie Elena Crina                     VLAD CRISTINA ELENA 
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