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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  

CONSILIUL LOCAL  

Nr. 780/12.10.2022      

 

 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

          Încheiat  azi 06.10.2022,  ora 16,00  cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a 

Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba . 

           Dl.Radu A- prin dispoziția Primarului Municipiului Sebeș nr.582/06.10.2022 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 Vlad– face prezența domnilor consilieri. Răspund prezent un număr de 15 consilieri din 

totalul de 19, lipsesc domnii consilieri : Bogdan G- CO, Lorintz L, Popiuc M și Radu C. 

 Ședința se poate desfășura în condiții de legalitate. 

          Dl.Radu A – pe ordinea de zi avem 1 proiect de hotărâre. 

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

 

 

 

ORDINE DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Sebeș din cadrul ,,ASOCIAŢIEI 

INTERCOMUNITARE DE DEZVOLTARE ALBA”. 

                        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. 

 

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

 

 

 

ORDINE DE ZI 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Sebeș din cadrul ,,ASOCIAŢIEI 

INTERCOMUNITARE DE DEZVOLTARE ALBA”. 

                         Comisia economică- aviz favorabil 

                         Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dl.Luca- dacă ne poate spune și nouă cineva motivul tehnic pentru care ne retragem din 

AIDA? Adică ne retragem dar de ce? 

Dl.Primar-Este vorba despre AIDA mare.Începând cu anul 2016 nu s-a mai plătit cotizație, de 

fapt niciodată pe această asociație Sebeșul nu a avut activități, nici proiecte. În acest moment 
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se dorește actualizarea statutului și transformarea în zonă metropolitană Alba Iulia.Legislația 

prevede în zona metropolitană Alba Iulia inclusiv Sebeșul, ceea ce înseamnă că Sebeșul 

trebuie să participe cu o cotă din ceea ce înseamnă impozitul pe venit.Nu consider că 

Municipiul Sebeș are nevoie de a fi în zona metropolitană Alba Iulia, alături de Meteș, Ighiu, 

Teiuș, Sântimbru, Galda.Sebeșul are o autonomie financiară, dorim să ne facem propriul 

sistem de transport în concluzie o zonă metropolitană aferentă municipiului Alba Iulia, e 

adevărat că suntem aproape de Alba Iulia dar nu consider că trebuie să continuăm.Ceea ce 

înseamnă AIDA, știm doar direcția, e adevărat că a apărut o lege, în acea lege a fost prevăzut 

și Sebeșul, având în vedere această AIDA dar eu nu consider că avem nevoie de o astfel de 

abordare.Se vor schimba inclusiv elementele în ceea ce privește veniturile bugetare ale 

Municipiului Sebeș, întrucât din impozitul pe venit, acum 100% cum prevede legea intră la 

Sebeș în condițiile în care rămâne 70% rămân la Sebeș și 30% vor merge la primăriile unde 

își au domiciliul cei care sunt salariați la companiile din Sebeș, adică dacă ești salariat din 

Alba Iulia și lucrezi la Sebeș și ai impozitul pe venit de 10 lei, 7 lei  o să intre la  primăria  

Sebeș  iar 3 lei vor merge la primăria Alba Iulia, asta înseamnă zonă metropolitană.Mai mult 

decât atât ar însemna că toate bugetele și ceea ce înseamnă serviciile se vor împărți pe toată 

zona metropolitană, să zicem transportul, se vor face toate în jurul municipiului Alba Iulia, cu 

interes pe localitățile care fac parte din zona metropolitană, adică avem contribuție mare, 

drept de vot mic și bineînțeles consecințe bugetare, așa cum este legea acum nu considerăm 

că ne avantajează așa că eu consider că este cumva anormal să intrăm într-o zonă 

metropolitană cu Meteș, Ighiu, Sântimbru, Teiuș și binențeles cu Alba Iulia. Nu cred că 

suntem municipiu care nu își poate gestiona singur inclusiv serviciile publice. 

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

Voturi: 

             -13 voturi pentru-Albu,Alisie,Bogdan D,Luca,Lupu,Marcu,Popa,Radu A,Rodean, 

Salău,Stoica,Săliștean,Șerbănescu. 

- 2 abtineri- Blaga, Bogdan A 

-    vot contra –  

-neparticipare la vot- 

 

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

 

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  06.10.2022 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, RADU ALEXANDRU                   VLAD CRISTINA ELENA 
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