
1 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  

CONSILIUL LOCAL  

Nr. 791/18.10.2022 

 

 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

          Încheiat  azi 12.10.2022,  ora 15,00  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.591/12.10.2022 a fost convocat 

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

15,00 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 16 consilieri din 

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

 Ședința se poate desfășura în condiții de legalitate. 

          Dna Vlad –aș dori să supun la vot: 

- Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.09.2022- 2 abțineri- Bogdan G și Rodean I-( 

nu am participat la ședința de consiliu din data de 29.09.2022) și 14 voturi pentru. 

- Procesul verbal al ședinței de consiliu extraordinare cu convocare de îndată din data de 

06.10.2022-2 abțineri –Bogdan G și Popiuc M (nu am participat la ședința din data de 

06.10.2022) și 14 voturi pentru. 

          Dl.Radu A – pe ordinea de zi avem 9 proiecte de hotărâre. 

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

 

 

ORDINE 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 
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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 
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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. 

Dl.Radu A- supune la vot ordinea de zi- se aprobă în unanimitate- 16 voturi pentru. 

Dl.Luca- participă la ședință- 17 consilieri prezenți. 

 

 

ORDINE 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. 

                            Comisia de administrație- aviz favorabil 

                            Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Bogdan D- Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului este autorizat să demoleze o 

astfel de bază? 

Dl.Albu- el va angaja servicii de demolare,  va scoate la licitație demolarea, nu va face el 

efectiv demolarea. 

Dl.Bogdan D- și atunci de ce este nevoie atunci să o dăm în administrare la SPAP, cred că 

putem face și prin Municipiul Sebeș. 

Dl.Albu- fetele de la investiții de la no,  serviciul nostru este foarte aglomerat în momentul de 

față și pentru a mai degaja din activitate din lucrul care îl au îl dau la SPAP, să demareze 

procedurile de licitație. 

Dl.Bogdan D- am înțeles atunci, mulțumesc. 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 17 voturi pentru.               

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 284/2022 

 

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. 

                              Comisia de administrație- aviz favorabil 

                              Comisia de învățământ-aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 17 voturi pentru.               

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 285/2022 
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3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor care se acordă elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat aferente anului școlar 2022-2023. 

                               Comisia economică- aviz favorabil 

                               Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 17 voturi pentru.               

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 286/2022 

 

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

2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. 

                               Comisia economică- aviz favorabil 

                               Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 17 voturi pentru.               

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 287/2022 

 

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. 

                                  Comisia economică- aviz favorabil 

                                  Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                  Comisia de agricultură- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 17 voturi pentru.               

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 288/2022 

 

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” 

                                   Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                   Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 17 voturi pentru.               

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 289/2022 

                   

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. 

                                   Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                   Comisia economică –aviz favorabil 

                                   Comisia de agricultură- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 17 voturi pentru.               

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 290/2022 
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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. 

                                   Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 17 voturi pentru.               

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 291/2022 

                   

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 

                                    Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                    Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 17 voturi pentru.               

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 292/2022 

 

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  12.10.2022 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, RADU ALEXANDRU                   VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


