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DISPOZIȚIA NR.  927/2022 

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință extraordinară 

cu convocare de îndată 

 

               Primarul Municipiului Sebeș, jud. Alba; 

   Având în vedere: 

-necesitatea respectării termenului de comunicare a răspunsului la solicitarea de clarificări 

transmisă în cadrul etapei de contractare precum și oportunitatea investițiilor; 

- faptul că în urma verificării cererii de finanțare, a fost transmisă de către comisia de 

evaluare nota de solicitare de clarificari nr. DGPNRR/51372/02.11.2022 înregistrată la Primăria 

Municipiului Sebeș sub nr. 77381/02.11.2022, cu termen de răspuns de 5 zile de la comunicare și 

necesitatea depunerii răspunsului la solicitarea de clarificări până cel târziu la data de 09.11.2022, 

în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă ca neconformă; 

- necesitatea întocmirii unui act adițional la contractul de finanțare nr. 6794 / 18.03.2021, 

deoarece valoarea devizului general centralizat a crescut față de momentul depunerii cererii de 

finanțare; 

- necesitatea aprobării documentaţiei de către Consiliul Local al Municipiului Sebeş 

urmare a obţinerii avizului Consiliului Concurenţei, în data de 31.10.2022, pentru soluţia gestiunii 

directe prin atribuire directă a serviciului public de trnasport persoane prin curse regulate în mun. 

Sebeş, conform studiului de oportunitate, efectuat in baza contractului de  prestări servicii 

nr.116/50806/23.06.2021, al cărui durată expiră în data de 28.11.2022; 

   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 07.11.2022, 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  07.11.2022  

 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ   CONTRASEMNEAZĂ 

  DORIN  NISTOR     SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 1 la dispoziția nr. 927/2022 

 

 

 

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 261/2022 privind aprobarea 

depunerii proiectului,,CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN 

MUNICIPIUL SEBEȘ" în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, 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.B. Construirea de insule ecologice digitalizate din Planul 

Național de Redresare şi Reziliență (PNRR). 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

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

administrație publică locală, juridică și de disciplină. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCL 197/2018 privind 

aprobarea Devizului General și a Devizului pe obiect aferent investițiilor incluse în 

Categoria A aferente Proiectului ,,Investiții pentru îmbunătățirea calității vieții în 

Municipiul Sebeș"-cod SMIS 123192. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

 

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

 

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de transport 

persoane în aria teritorială de competență a Municipiului Sebeș, aprobarea “Studiului de 

oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători în 

Municipiul Sebeș“ și aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport persoane în aria teritorială de competență a Municipiului Sebeș, inclusiv 

anexele acestuia. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

 

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

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

administrație publică locală, juridică și de disciplină. 

 

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

de investiţii   “Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești” 

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 

 

5.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 al HCL nr. 184/2022 privind aprobarea 

proiectului “Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești”, cod proiect 153875 şi 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 amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat 

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și 3 a HCL 288/2020 privind 

aprobarea proiectului „Investiții pentru îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Sebeș”, 

cod proiect 123192 şi 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 

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

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 238/2022 privind aprobarea 

încheierii unui Acord de Parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Sebeș prin 

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș, Liceul cu Program 

Sportiv”Florin Fleșeriu” Sebeș și  Asociația ”Filantropia Ortodoxă„ Alba Iulia. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

Transamis 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 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr. 306/2022 privind repartizarea 

sumelor  alocate  cultelor religioase în bugetul  pe anul 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. 

9.Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 300,00 mii 

lei. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între 

Consiliul Local al Municipiului Sebeș prin Direcția Generală de Asistenţă Socială, Medicală 

și Comunitară Sebeș și  Asociația Filiala Filantropia Ortodoxă Sebeș. 

 

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. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

 

 

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                              VLAD CRISTINA ELENA 

 

 



 

 

                                                     

                                                                                                                       

 

 

 


