
ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  

CONSILIUL LOCAL  

Nr. 939/28.11.2022 

 

MINUTA 

 

  Şedinţei extraordinare cu convocare de îndată, din data de 28.11.2022, ora 16,00 a 

Consiliului Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba. 

 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenţi 15 consilieri. 

 

1. HOTĂRÂREA NR.350/2022 a Consiliului Local al Municipiului Sebeș 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 

Voturi: 

           -15 voturi pentru-Albu,Alisie,Blaga,Bogdan A,Bogdan G,Luca, Lupu, Marcu,Popa,Radu A, 

 Radu C,Rodean,Salău,Săliștean, Stoica,  

-  abtineri- 

-   vot contra –  

-neparticipare la vot- 

 

2. HOTĂRÂREA NR.351/2022 a Consiliului Local al Municipiului Sebeș privind aprobarea 

proiectului ,,Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul 

Spitalului Municipal Sebeș"și a cheltuielilor legate de proiect. 

Voturi: 

           -15 voturi pentru-Albu,Alisie,Blaga,Bogdan A,Bogdan G,Luca, Lupu, Marcu,Popa,Radu A, 

 Radu C,Rodean,Salău,Săliștean, Stoica,  

-  abtineri- 

-   vot contra –  

-neparticipare la vot- 

 

3. HOTĂRÂREA NR.352/2022 a Consiliului Local al Municipiului Sebeș 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    

Voturi: 

           -15 voturi pentru-Albu,Alisie,Blaga,Bogdan A,Bogdan G,Luca, Lupu, Marcu,Popa,Radu A, 

 Radu C,Rodean,Salău,Săliștean, Stoica,  

-  abtineri- 

-   vot contra –  

-neparticipare la vot- 

 

4. HOTĂRÂREA NR.353/2022 a Consiliului Local al Municipiului Sebeș 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. 

Voturi: 

           -10 voturi pentru-Albu,Alisie,Bogdan G, Lupu, Marcu,Popa,Radu A,Rodean,Săliștean,Stoica 

  



- 4 abtineri- Blaga, Luca, Salău, Radu C 

-   vot contra –  

-1 neparticipare la vot-Bogdan A 

 

5. HOTĂRÂREA NR.354/2022 a Consiliului Local al Municipiului Sebeș 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” 

Voturi: 

           -15 voturi pentru-Albu,Alisie,Blaga,Bogdan A,Bogdan G,Luca, Lupu, Marcu,Popa,Radu A, 

 Radu C,Rodean,Salău,Săliștean, Stoica,  

-  abtineri- 

-   vot contra –  

-neparticipare la vot- 

 

 

 

 

Sebeș la 28.11.2022 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        SECRETAR  GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, RADU ALEXANDRU                                          VLAD  CRISTINA  ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier, GALAȚĂ  CARMEN 

 

 

 

  

 

 

 

 


