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DISPOZIȚIA NR.  591/2022 

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

cu convocare de îndată 

 

               Primarul Municipiului Sebeș, jud. Alba; 

   Având în vedere: 

-faptul că conform art. 2 din Hotărârea nr. 1138 din 14 septembrie 2022 pentru aprobarea 

cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii 

din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022 – 2023 și 

pentru stabilirea termenelor de plată a acestora bursele se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, 

pentru luna precedentă"; 

- faptul că fondurile rămase neutilizate după încheierea primei runde se redistribuie în ruda a doua 

de atragere de fonduri iar apelul de proiecte va fi deschis începând cu data de 14.10.2022; 

- referatele compartimentelor de specialitate prin care se justifică discutarea în regim de urgență a 

proiectelor de hotărâri; 

   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 12.10.2022, ora 15,00. 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  12.10.2022  

 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ   CONTRASEMNEAZĂ 

  DORIN  NISTOR     SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 1 la dispoziția nr. 591/2022 

 

 

 

 

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea 

Patrimoniului Sebeș, în vederea demolării imobilului clădire ,,Bază Sportivă Pielarul", aflat 

în domeniul privat al 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. 

2. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la vânzarea imobilului (casă de 

locuit – construcție finalizată), situat în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Râului, nr. 2, înscris 

în C.F. nr. 78968 Sebeș – proprietatea domnului Beldean Ovidiu Iosif și soția Beldean Anca, 

imobil edificat pe terenul aflat în concesiunea proprietarului construcției. 

 

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. 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat aferente anului școlar 2022-2023. 

 

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. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferente anului școlar 2022-

2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. 

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. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării MUNICIPIULUI SEBEŞ în cadrul 

PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ (PNRR) - COMPONENTA 

C10 - FONDUL LOCAL/ INVESTIŢIA I.1 - Mobilitate urbană durabilă, Sub-investiţia I.1.1 

– Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule 

nepoluante), aprobarea parteneriatului între Municipiul Sebeş şi Comuna Daia Română în 

vederea depunerii pentru finanţare a proiectului „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru 

transportul public în municipiul Sebeş – etapa 2” precum şi aprobarea cheltuielilor aferente 

proiectului. 

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. 

6. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public de 

Administrarea Patrimoniului Sebeş a unor străzi, în vederea implementării contractului de 

finanțare derulat prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” 

 

                  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. 

                                    

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării MUNICIPIULUI SEBEŞ în cadrul 

PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ (PNRR) - COMPONENTA 

C10 - FONDUL LOCAL/ INVESTIŢIA I.1 - Mobilitate urbană durabilă, Sub-investiţia I.1.2 

- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, în 

vederea depunerii pentru finanţare a proiectului „Dotarea cu sisteme ITS - e-ticketing 

pentru transportul public în municipiul Sebeș” precum şi aprobarea cheltuielilor aferente 

proiectului. 

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. 

8.Proiect de hotărâre privind 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. 

9. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 364/2021 privind 

aprobarea  Regulamentului  de Organizare şi Funcționare al serviciului social ”Ambulanța 

socială” din cadrul  Direcției  Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

 

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. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

 

 

 

 

SECRETRAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                              VLAD CRISTINA ELENA 



 

 

 

 

                                                     

                                                                                                                       

 

 

 


