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DISPOZIȚIA NR.1060 /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 potrivit Diagramei Gantt – tabel nr.7, pct. 1.2 din cuprinsul notei de 

fundamentare a depunerii proiectului “Achiziționarea de echipamente destinate reducerii 

infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Sebeș”, termenul de Intocmire si depunerea 

cererii de finantare si a documentatiei aferente proiectului, este Noiembrie 2022; 

- oportunitatea participării MUNICIPIULUI SEBEȘ în cadrul Apelului de proiecte pentru 

sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru consum 

propriu la nivelul autorităților publice locale, Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM).  

- timpul scurt până la finalizarea anului 2022, precum și demararea procedurilor legale ce 

țin de pregătirea licitației de masa lemnoasă pe picior pentru anul 2023; 

- HCL nr. 116/2022 privind acordul Consiliului Local Sebeș pentru efectuarea lucrărilor de 

construcție a unei grădinițe pe un teren proprietatea municipiului Sebeș și întocmirea cu celeritate 

a unui PUZ pentru construirea acesteia 

   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 28.11.2022, ora 16,00. 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  28.11.2022  

 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ   CONTRASEMNEAZĂ 

  DORIN  NISTOR     SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 la dispoziția nr. 1060/2022 

 

 

 

 

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 14,00 mii 

lei si a bugetului pe anul 2022 a instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

cu suma de 325,76 mii pentru ordonator Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și 

Comunitară Sebeș 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Achiziționarea de echipamente 

destinate reducerii infecțiilor nasocomiale în cadrul SpitaluluiMunicipal Sebeș"și a 

cheltuielilor legate de proiect. 

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 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de parcelare a imobilului  

,,cimitir” situat administrativ în Sebeș, str. Augustin Bena, nr.85, înscris în CF nr. 80542, nr. 

cad. 80542 în suprafață 49.598 mp., aflat în domeniul public al Municipiului Sebeș, jud. Alba    

     

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de licitație, a tipului de valorificare, de 

licitație și a prețurilor de pornire pentru licitația principală de masă lemnoasă pe picior-

producția anului 2023. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

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

5.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Sebeș, la Programul Operational 

Infrastructura Mare (POIM), Axa prioritară 11 Măsuri de îmbunătățire a eficienței 

energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea 

energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale, Apel de proiecte pentru 

sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru 

consum propriu la nivelul autorităților publice locale și pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru  proiectul „Înființare centrale fotovoltaice în vederea acoperirii 



consumului clădirilor publice și iluminatului public în cadrul UAT Municipiul Sebeș, județul 

Alba” 

 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

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

Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe. 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                              VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

                                                     

                                                                                                                       

 

 

 


