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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  
CONSILIUL LOCAL  

Nr.779/12.10.2022 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

              Încheiat  azi 29.09.2022, 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, 

Borz D, Galață C, Rotaru A,Ordean D- SPAP, Pandor D-SPAP. 

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

sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 19, lipsesc domnii consilieri: Bogdan G-CO, Rodean I-CO 

și Stoica P- CO. 

            D-na Gligor-ședința se poate desfășura în condiții de legalitate, un număr de 16 consilieri 

este prezent. 

            Dna Gligor- supune la vot: 

- procesul verbal ședinței de consiliu extraordinare cu convocare de îndată din data de 12.09.2022-

se aprobă în unanimitate. 

- procesul verbal al ședinței de consiliu de îndată din data de 21.09.2022- 2 abțineri-Luca și 

Săliștean- (motivând că au lipsit de la ședința din data de 21.09.2022 ) și 14 voturi pentru. 

            Dl.Radu A-prin dispoziția Primarului Municipiului Sebeș nr.561 a fost convocat Consiliul 

Local al Municipiului Sebeș în ședință publică ordinară astăzi 29.09.2022 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 10 proiecte și 2 informări iar pe ordinea de zi 

suplimentară avem 11 proiecte și 2 informări. 

             Dl.Radu A- supune la vot ordinea de zi- se aprobă în unanimitate. 

             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 aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip 

ANL, situate pe raza Municipiului Sebeș. 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

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. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a 

imobilului teren- domeniul privat, 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.  

3 Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public de 

Administrarea Patrimoniului Sebeş, a imobilului locuință, situat administrativ în Municipiul 
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Sebeș, str. Mihai Viteazu, nr. 1, aflat în domeniul privat al Municipiului Sebeș, nr. inv. 10100, 

ca urmare a executării unor lucrări de reparații și realizarea branșamentelor la utilități. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

4. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 116/2022 privind acordul Consiliului Local 

Sebeș pentru efectuarea lucrărilor de construire a unei grădinițe  pe un teren proprietatea 

municipiului 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. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de închiriere 

nr.7980/04.04.2002 și cesionarea acestuia în favoarea ORIZONT GLOBAL S.R.L. 

 

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 prelungirii contractului de închiriere nr. 

73/36168/07.10.2013, pentru chiriaşa din blocul ANL 53, sc. C, ap.13 - cartier Lucian Blaga. 

 

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. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

74/36169/07.10.2013, pentru chiriaşul din blocul ANL 53, sc. C, ap.4 - cartier Lucian Blaga. 

 

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. 

 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Sebeș a sumelor 

necesare pentru organizarea evenimentului ,,Ziua Vârstnicului" 

 

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. 

9.Proiect de hotărâre privind premierea elevilor și profesorilor care au obținut premii la 

olimpiadele și concursurile școlare- etapa națională și județeană în anul școlar 2021-2022. 

 

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. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului ”Teren 

și construcții” situat în Sebeș, str. Vânători, nr. 24, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 94776 Sebeș, 

nr. top. 94776 – teren împrejmuit în sup. de 103 mp. și nr. top. 94776-C1 casă zidărie, în sup. 

de 51 mp. aparținând domeniului privat al Municipiului Sebeș. 
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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. Informarea nr.16503/09.09.2022 –a Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și 

Comunitară Sebeș privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al 

anului 2022. 

 

12. Informarea nr.56383/01.09.2022 a Direcției Județene pentru Cultură Alba- reprezentând 

intenția de vânzare a imobilului teren situat în Mun.Sebeș- Petrești, nr.cad 81226, jud.Alba, 

înscris în CF nr.81226Sebeș în suprafață de 2222 mp. 

 

 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în 

sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Strada Arini- Loc.Lancrăm, 

Municipiul 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 amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public 

și privat. 

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

Patrimoniului Sebeş a unei platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere, aflate în 

inventarul domeniului public al Municipiului 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. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 21/2022 

privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative care se vor desfășura în cursul 

anului 2022, prin introducerea unui nou eveniment: „Dezvelirea bustului episcopului Vasile 

Moga la Biserica mare din 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. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ,, ÎNFIINȚARE CENTRU DE 

COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR" în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C3/S/I1.A, 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.A. - Înființarea de 

centre de colectare prin aport voluntar.  

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 public și privat 

și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism. 

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul 

de investiții ,,Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești" 
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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 public și privat 

și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, 

protecție copii, culte, sănătate și familie. 

6.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 și 3 ale H.C.L. nr.184/2022 privind aprobarea 

proiectului ,,Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești ", cod proiect 153875 și a 

cheltuielilor legate de proiect. 

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. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea SF pentru obiectivul de investiţii “Amenajare 

trotuare si rigole de scurgere ape pluviale Lancram -Strada Nouă, Municipiul Sebes” 

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  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 și a Anexei 3 a HCL nr. 

199/2022 de aprobare a Proiectului tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţii 

„Amenajare Imobil Str. Mihai Viteazu, Nr. 39, pentru Centru Comunitar Multifuncțional 

Sebes”, cod SMIS 143513. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, 

administrarea domeniului public și privat  

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a 

imobilului situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș, Loc.Lancrăm, str.Veche, 

nr.179, jud.Alba-domeniul privat. 

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 a 

imobilului situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș, Loc.Lancrăm, str.Ulița de 

Mijloc, nr.14, jud.Alba-domeniul privat. 

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. 

11.Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 208,00 mii 

lei. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

12.Informarea nr.62546/19.09.2022 a domnului Onea Bogdan Alexandru –referitoare la 

amenajarea zonei de acces în vederea realizării parcajelor auto și a circulației pietonale –

strada Nicolae Bălcescu, nr.1, jud.Alba. 

13.Informarea nr.65684/29.09.2022- privind deplasarea la Budingen-Germania în perioada 

21-26 septembrie 2022 a domnilor consilieri locali Radu Alexandru și Lupu Ovidiu Cătălin. 
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ORDINEA DE ZI 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL, 

situate pe raza Municipiului Sebeș. 

                     Comisia economică- aviz favorabil 

                     Comisia de învățământ- aviz favorabil 

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

Voturi: 

           -15 voturi pentru-Albu,Alisie,Blaga,Bogdan A,Lorintz,Luca, Lupu, Marcu,Popa, Popiuc, 

Radu A, Radu C,Salău,Săliștean,Șerbănescu 

-  abtineri- 

-   1 vot contra – Bogdan D 

-neparticipare la vot- 

Dl.Bogdan D- sunt împotriva vânzării acestor tipuri de locuințe de tip ANL. 

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 262/2022. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a 

imobilului teren- domeniul privat, 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 Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 263/2022.                     

 

3 Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public de 

Administrarea Patrimoniului Sebeş, a imobilului locuință, situat administrativ în Municipiul 

Sebeș, str. Mihai Viteazu, nr. 1, aflat în domeniul privat al Municipiului Sebeș, nr. inv. 10100, 

ca urmare a executării unor lucrări de reparații și realizarea branșamentelor la utilități. 

                        Comisia de administrație- aviz favorabiL 

Dl.Radu C- am o întrebare, dacă poate să ne spună cineva, pe partea dreaptă spre Liceul Sportiv 

acest imobil are un zid de ce nu s-a modernizat și acest zid? 

Dl.Radu A- discutăm de strada Mihai Viteazu, nr.1. 

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

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 264/2022.                     

 

4. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 116/2022 privind acordul Consiliului Local 

Sebeș pentru efectuarea lucrărilor de construire a unei grădinițe  pe un teren proprietatea 

municipiului Sebeș. 

                          Comisia de administrație- aviz favorabil 

                          Comisia economică- aviz favorabil 

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

Dl.Bogdan D-  am scris în raportul de avizare de la comisie, câte locuri are această grădiniță?Dacă 

poate să fie scris un număr minim de locuri în acord, pentru că nu știm, se construiește o grădiniță , 

o instituție pentru educarea preșcolarilor dar nu știm câte locuri.Cred că dacă noi dacă facem un 

acord cu asociația părinților de la Liceul German și cei de la Star Assembly ar trebui să știm măcar 

câte locuri se vor face pentru copii acolo. 

Dna Gligor acordul este doar o modalitate, va fi hotărâre de consiliu prin care se aprobă, acesta este 

doar un act premergător.Se face din nou proiect de hotărâre.  

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 265/2022.                     
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de închiriere 

nr.7980/04.04.2002 și cesionarea acestuia în favoarea ORIZONT GLOBAL S.R.L. 

                            Comisia de administrație- aviz favorabil 

                            Comisia economică- aviz favorabil 

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

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 266/2022.                     

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

73/36168/07.10.2013, pentru chiriaşa din blocul ANL 53, sc. C, ap.13 - cartier Lucian Blaga. 

                              Comisia de administrație- aviz favorabil 

                              Comisia economică –aviz favorabil 

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

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 267/2022.                     

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

74/36169/07.10.2013, pentru chiriaşul din blocul ANL 53, sc. C, ap.4 - cartier Lucian Blaga. 

                               Comisia de administrație- aviz favorabil 

                               Comisia economică- aviz favorabil 

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

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 268/2022.                     

 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Sebeș a sumelor 

necesare pentru organizarea evenimentului ,,Ziua Vârstnicului" 

                                 Comisia economică- aviz favorabil 

                                 Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Popa- nu participă la vot. 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 15 voturi pentru. 

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 269/2022.                     

 

9.Proiect de hotărâre privind premierea elevilor și profesorilor care au obținut premii la 

olimpiadele și concursurile școlare- etapa națională și județeană în anul școlar 2021-2022. 

                                 Comisia economică- aviz favorabil 

                                 Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Albu D- dl.Primar propune un amendament la acest proiect având în vedere adresa nr. 

3007/23.09.2022 a Colegiului Național Lucian Blaga din Sebeș înregistrată la Municipiul 

Sebeș cu nr.64341/23.09./2022.   

Dl.Albu- dă citire amendamentului propus. 

,, Art.1. În cadrul evenimentului ”Ziua Mondială a Educației/ Excelența în educație” se 

aprobă alocarea sumei de 48,20 mii lei pentru premierea elevilor care au obținut premii la 

olimpiadele și concursurile școlare, etapa națională și județeană, în anul școlar 2021-2022 și a 

profesorilor care i-au îndrumat, eveniment aprobat in calendarul de activități cultural-educative ce 

se vor desfășura în cursul anului 2022, la punctul 34 aprobate prin HCL nr.21/2022. 

Art.2. Premiile prevăzute la art. 1 vor fi acordate din sumele provenite din sponsorizarile 

încasate de Municipiul Sebeș (24,90 mii lei)  și din venituri proprii  (4,40 mii lei) din creditele 

bugetare aprobate la cap. 67.02- Cultură, recreere si religie, subcapitolul 67.02.50 - Alte servicii în 

domeniile culturii, recreerii si religiei, titlul 20- Bunuri si servicii, în sumă de 29,30 mii lei, 

conform Anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.3. Premiile prevăzute la art. 1 vor fi acordate din sumele provenite din sponsorizarile 

încasate de Centrul Cultural Lucian Blaga (16,50 mii lei) si din venituri proprii (2,40 mii lei), din 

creditele bugetare aprobate la cap. 67.10- Cultura, recreere si religie, subcapitolul 67.10.03.30 - Alte 

servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei, titlul 20- Bunuri si servicii, in suma de 18,90 mii 

lei, conform Anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre." 
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Dna Lorintz- nu participă la vot. 

Dl.Radu A-supune la vot amendamentul propus- se aprobă în unanimitate- 15 voturi pentru. 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 270/2022.                     

 

                                 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului ”Teren 

și construcții” situat în Sebeș, str. Vânători, nr. 24, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 94776 Sebeș, 

nr. top. 94776 – teren împrejmuit în sup. de 103 mp. și nr. top. 94776-C1 casă zidărie, în sup. 

de 51 mp. aparținând domeniului privat al Municipiului Sebeș. 

                              Comisia de administrație- aviz favorabil 

                              Comisia economică- aviz favorabil 

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

Voturi: 

           -14 voturi pentru-Albu,Alisie,Blaga,Luca, Lupu,Lorintz, Marcu,Popa, Popiuc,Radu A,Radu 

C,Salău,Săliștean,Șerbănescu 

- 1 abtinere- Bogdan D 

-  1 vot contra – Bogdan A 

- neparticipare la vot- 

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 271/2022.                     

 

11. Informarea nr.16503/09.09.2022 –a Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și 

Comunitară Sebeș privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al 

anului 2022. 

 

12. Informarea nr.56383/01.09.2022 a Direcției Județene pentru Cultură Alba- reprezentând 

intenția de vânzare a imobilului teren situat în Mun. Sebeș- Petrești, nr.cad 81226, jud.Alba, 

înscris în CF nr.81226 Sebeș în suprafață de 2222 mp. 

Dl.Șerbănescu- propun să amânăm formularea unui răspuuns sau avem termen de formulare a unui 

răspuns? 

Dl.Radu C- care este termenul în care se poate formula un răspuns? 

Dna Gligor- trebuie răspus la astfel de solicitări în termenul prevăzut de lege, acum nu știu care este 

termenul, dar mă documentez și o să vă spun. 

Dl.Radu Șerbănescu – propun ca această informare să o dezbatem la prima ședință. 

Dna Gligor- cei de la patrimoniu, cât timp avem pentru a formula răspuns? 

Dl.Ekart- 15 zile parcă, nu am văzut informarea și nu știu despre ce este vorba. 

Dna Gligor- dacă îmi dați timp o să vă răspund. 

 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în 

sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Strada Arini- Loc.Lancrăm, 

Municipiul Sebeș, 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 Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 272/2022.                     
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2.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea 

Patrimoniului Sebeş a unei platforme subterane de colectare a deșeurilor menajere, aflate în 

inventarul domeniului public al Municipiului Sebeș. 

                                 Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                 Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Bogdan D- din câte am înțeles această platformă este în piață, acum am aflat că ridicarea 

deșeurilor se face de către Green Days, aș vrea să știu care este valoarea contractului, de câte ori se 

ridică pe săptămână și pe ce perioadă este încheiat contractul cu Green Days? 

Dl.Pandor- SPAP- contractul cu Green Days este încheiat pentru ridicarea deșeurilor municipale, 

deșeurilor stradale și nu este încheiat doar pentru această platformă, o să vă spun care este frecvența 

ridicării, o să fac o informare, avem un raport lunar în funcție de care se face plata pentru această 

platformă, nu este un anumit număr de ridicări stabilit prin contract. 

Dl.Bogdan A- cei de la Green Days cum de pot să aibă contract având în vedere că altă firmă a 

câștigat licitația? 

Dl.Pandor- cei de la Green Days au câștigat licitația pentru alt tip de deșeuri, deșeuri menajere.Cei 

de la GREEN DAYS- au câștigat licitația pentru deșeuri stradale iar cei de la RER VEST pentru 

deșeuri menajere. 

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

Voturi: 

           -15 voturi pentru-Albu,Alisie,Blaga,Bogdan D,Lorintz,Luca, Lupu, Marcu,Popa, Popiuc, 

Radu A, Radu C,Salău,Săliștean,Șerbănescu 

-1 abtinere-Bogdan A 

-   vot contra –  

-neparticipare la vot- 

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 273/2022.      

                

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 21/2022 

privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative care se vor desfășura în cursul 

anului 2022, prin introducerea unui nou eveniment: „Dezvelirea bustului episcopului Vasile 

Moga la Biserica mare din Sebeș” 

                              Comisia de învățământ- aviz favorabil 

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

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 274/2022.                     

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ,, ÎNFIINȚARE CENTRU DE 

COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR" în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C3/S/I1.A, 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.A. - Înființarea de 

centre de colectare prin aport voluntar.  

                               Comisia economică- aviz favorabil 

                               Comisia de urbanism- aviz favorabil 

                               Comisia de agricultură- aviz favorabil 

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

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 275/2022.                     

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul 

de investiții ,,Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești" 

                                Comisia economică- aviz favorabil 

                                Comisia de urbanism- aviz favorabil 

                                Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate. 
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Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 276/2022.                     

 

6.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 și 3 ale H.C.L. nr.184/2022 privind aprobarea 

proiectului ,,Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești ", cod proiect 153875 și a 

cheltuielilor legate de proiect. 

                                 Comisia economică- aviz favorabil 

                                 Comisia de învățământ- aviz favorabil 

 

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

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 277/2022.                     

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea SF pentru obiectivul de investiţii “Amenajare 

trotuare si rigole de scurgere ape pluviale Lancram -Strada Nouă, Municipiul Sebes” 

                                Comisia economică- aviz favorabil 

                                Comisia de urbanism- aviz favorabil 

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

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 278/2022.      

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 și a Anexei 3 a HCL nr. 

199/2022 de aprobare a Proiectului tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţii 

„Amenajare Imobil Str. Mihai Viteazu, Nr. 39, pentru Centru Comunitar Multifuncțional 

Sebes”, cod SMIS 143513. 

                                 Comisia de urbanism- aviz favorabil 

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

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 279/2022.      

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a 

imobilului situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș, Loc.Lancrăm, str.Veche, 

nr.179, jud.Alba-domeniul privat. 

                                     Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                     Comisia de urbanism- aviz favorabil 

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

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 280/2022.      

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a 

imobilului situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș, Loc.Lancrăm, str.Ulița de 

Mijloc, nr.14, jud.Alba-domeniul privat. 

                                      Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                      Comisia de urbanism- aviz favorabil 

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

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 281/2022.      

 

11.Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 208,00 mii 

lei. 

                                       Comisia economică- aviz favorabil 

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

Dna Gligor- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 282/2022.      

 

12.Informarea nr.62546/19.09.2022 a domnului Onea Bogdan Alexandru –referitoare la 

amenajarea zonei de acces în vederea realizării parcajelor auto și a circulației pietonale –

strada Nicolae Bălcescu, nr.1, jud.Alba. 
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Dl.Albu- este vorba de cele 2 blocuri, despre amenajarea din fața lor, vor să o facă pe banii lor, noi 

am cerut prin dl.Arhitect șef să verifice. 

 

13.Informarea nr.65684/29.09.2022- privind deplasarea la Budingen-Germania în perioada 

21-26 septembrie 2022 a domnilor consilieri locali Radu Alexandru și Lupu Ovidiu Cătălin. 

Dl. Radu A- în privința acestei informări, împreună cu colegul meu dl Lupu Ovidiu am participat în 

această delegație, am reușit să interacționăm foarte bine cu cei din Budingen, am participat la 

evenimentele culturale din cele 3 zile, au fost o serie de evenimente administrative precum 

desemnarea guvernatorului pe toată zona Budingen, a fost de bun augur participarea și a fost o 

experiență frumoasă. 

Dna Gligor- vreau să vă răspund la întrebarea legată de termenul de preemține, acesta este de 15 

zile deci nu se mai poate amăna, este expirat. Dacă era în termen se făcea probabil un proiect de 

hotărâre. 

     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  29.09.2022 

 
   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, RADU ALEXANDRU                                                         VLAD CRISTINA ELENA  
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