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DISPOZIȚIA NR. 613/2022 

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 31.10.2022, 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  25.10.2022 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                Contrasemnează de legalitate, 

                                                               SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                                                 VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA 1 la dispoziția nr.  613/2022 
 

 

 

PROIECT  AL ORDINII DE ZI 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării definitive în cotă de 1/1 părți a 

imobilelor străzi: Cloșca, Zăvoi și Arini. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren în suprafață de 51 mp., situat în 

Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 70689, sub nr. topo 70689 aflat în 

domeniul privat al Municipiului Sebeș. 

 

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 amenajarea 

teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 

pentru chiriaşii din blocul 12AB - cartier Valea Frumoasei – locuinţe pentru tineri 

construite prin programul A.N.L. 

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. 

4.Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere locuință 

nr.236/88718/21.11.2019 și încheierea unui nou contract de închiriere. 

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 învățământ, 

cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și 

familie. 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliției 

Locale a Municipiului Sebeș, în perioada 01 noiembrie 2022 până la 28 februarie 2023. 

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 Devizului General actualizat pentru realizarea 

obiectivului de investiții: ,,Modernizare sistem iluminat public în cartierul Valea Frumoasei, 



strada Mihail Kogălniceanu, strada Mircea cel Mare, strada Sava Henția și extindere sistem 

iluminat public pe strada Fântânele din Municipiul Sebeș, jud.Alba" 

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 modificarea Anexei 1 la  HCL Nr. 120/2022, respectiv a 

Devizului general al obiectivului de investiţii ,, Reabilitare și modernizare clădiri existente 

(Corp A, Corp B, Corp C, Sală festivități, Sală sport, Internat) – Corp B”. 

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. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1, punctul 1 din H.C.L nr.8/2021 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 

investiții ,,Extindere și reabilitare Centru Îngrijire Persoane cu Handicap"-proiect nr.3/2020 

și aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiții. 

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. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCL nr.292/2021 privind 

reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în 

baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

10. Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Sebeş ca parte civilă în dosarul 

penal nr.798/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria 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.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale de primă înscriere în 

sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor ,,Pășune” situate în Municipiul 

Sebeș, identificate în  Anexa 5 poz. 971 și Anexa 5 poz. 1012 din HG 974/2002, aflate în 

extravilanul UAT Sebeș, jud. Alba. 

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. 

12. Informarea nr.71079/20.10.2022 privind agenda externă a Primarului Municipiului 

Sebeș cu ocazia vizitei de lucru a delegației AMR în Danemarca, Franța și Germania în 

perioada 21 septembrie- 1 octombrie 2022. 

 



13. Informarea nr.70572/18.10.2022 a domnului Trandafir Claudiu Adrian- referitoare la 

revizuirea sumei primite în anul 2004 ca urmare a predării la Muzeul Municipal Sebeș a 

unei săbii foarte vechi. 

 

14. Informarea nr.63216/20.09.2022- referitoare la marcarea șoselei principale a 

Lancrămului, str.Nouă cu treceri pietonale și semnalizare luminată. 

 

 

 

 

  

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                              VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

                                                     

                                                                                                                       

 

 

 


