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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  
CONSILIUL LOCAL  

Nr.  924/_22.11.2022 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

              Încheiat  azi 31.10.2022, ora 14,00 cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local 

al Municipiului Sebeş, jud. Alba. Participă la ședință dl.Benga E, Gligor D, Morariu Gh, Miron C, 

Borz D, Galață C, Rotaru A,Ordean D- SPAP, Goția R-DGASMC. 

 Dna Vlad– face apelul nominal al domnilor consilierilor, care răspund prezent şi anunţă că 

sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 19, lipsesc domnii consilieri: Alisie C-CO, Bogdan D-CO 

și Popiuc M- de servici. 

            Dna Vlad-ședința se poate desfășura în condiții de legalitate, un număr de 16 consilieri este 

prezent. 

            Dna Vlad- supune la vot: 

- procesul verbal ședinței de consiliu extraordinare cu convocare de îndată din data de 18.10.2022-

se aprobă în unanimitate. 

            Dl.Radu A-prin dispoziția Primarului Municipiului Sebeș nr.613 a fost convocat Consiliul 

Local al Municipiului Sebeș în ședință publică ordinară astăzi 31.10.2022 ora 14,00. Ședința se 

desfășoară cu prezența fizică a domnilor consilieri în sala de festivități ,,Radu Stanca" din cadrul 

Centrului Cultural ,,Lucian Blaga" 

             Dl.Radu A- pe ordinea de zi avem 11 proiecte și 2 informări iar pe ordinea de zi 

suplimentară avem 10 proiecte și 2 informări. 

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

             Dl.Radu A- supune la vot ordinea de zi împreună cu cea suplimentară-se aprobă în 

unanimitate. 

 

 

PROIECT  AL ORDINII DE ZI 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării definitive în cotă de 1/1 părți a imobilelor 

străzi: Cloșca, Zăvoi și Arini. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren în suprafață de 51 mp., situat în 

Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 70689, sub nr. topo 70689 aflat în 

domeniul privat al Municipiului Sebeș. 

 

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 amenajarea 

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

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 

pentru chiriaşii din blocul 12AB - cartier Valea Frumoasei – locuinţe pentru tineri construite 

prin programul A.N.L. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 



 2 

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. 

4.Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere locuință 

nr.236/88718/21.11.2019 și încheierea unui nou contract de închiriere. 

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. 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliției 

Locale a Municipiului Sebeș, în perioada 01 noiembrie 2022 până la 28 februarie 2023. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

Comisiei   de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat pentru realizarea 

obiectivului de investiții: ,,Modernizare sistem iluminat public în cartierul Valea Frumoasei, 

strada Mihail Kogălniceanu, strada Mircea cel Mare, strada Sava Henția și extindere sistem 

iluminat public pe strada Fântânele din Municipiul Sebeș, jud.Alba" 

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. 120/2022, respectiv a 

Devizului general al obiectivului de investiţii ,, Reabilitare și modernizare clădiri existente 

(Corp A, Corp B, Corp C, Sală festivități, Sală sport, Internat) – Corp B”. 

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. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1, punctul 1 din H.C.L nr.8/2021 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 

investiții ,,Extindere și reabilitare Centru Îngrijire Persoane cu Handicap"-proiect nr.3/2020 

și aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiții. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, 

administrarea domeniului public și privat și Comisiei   de studii prognoze economico-sociale, buget, 

finanțe. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCL nr.292/2021 privind 

reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în 

baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

10. Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Sebeş ca parte civilă în dosarul 

penal nr.798/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

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

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale de primă înscriere în 

sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor ,,Pășune” situate în Municipiul 
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Sebeș, identificate în  Anexa 5 poz. 971 și Anexa 5 poz. 1012 din HG 974/2002, aflate în 

extravilanul UAT Sebeș, jud. Alba. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

 

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

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

12. Informarea nr.71079/20.10.2022 privind agenda externă a Primarului Municipiului Sebeș 

cu ocazia vizitei de lucru a delegației AMR în Danemarca, Franța și Germania în perioada 21 

septembrie- 1 octombrie 2022. 

 

13. Informarea nr.70572/18.10.2022 a domnului Trandafir Claudiu Adrian- referitoare la 

revizuirea sumei primite în anul 2004 ca urmare a predării la Muzeul Municipal Sebeș a unei 

săbii foarte vechi. 

 

14. Informarea nr.63216/20.09.2022- referitoare la marcarea șoselei principale a 

Lancrămului, str.Nouă cu treceri pietonale și semnalizare luminată. 

 

 

 

 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate cultelor religioase  în bugetul  pe 

anul 2022. 

 

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   de studii prognoze 

economico-sociale, buget, finanțe. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului general centralizat 

al Municipiului Sebeș la 30.09.2022. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general revizuit si aprobarea modificării 

Art.1 din H.C. L nr.50/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Centru de Sănătate -M. Viteazu, 

nr.28, Mun.Sebeș”. 

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. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1 din H.C.L. nr. 14/2018 privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Execuţie canalizaţie de 

preluare apă pluvială pe segmentul de stradă Dorin Pavel situat între intersecţia cu strada 

Teilor şi intersecţia cu strada Traian, Municipiul Sebeş” proiect nr. 351/2017 şi aprobarea 

Devizului general actualizat al obiectivului de investiţii   

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. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase ,,pe 

picior"producția anului 2023 pentru masa lemnoasă ce se va valorifica prin licitație sau 

negociere din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Sebeș. 

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. 

6. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea  Liceului cu Program Sportiv 

Sebeș, a spațiului  situat la etajul imobilului ,,Centru de îngrijire persoane cu handicap" și 

darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară 

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. 

7.Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 11,36 mii lei, 

utilizarea sumei de 15,00 mii lei de la fondul de rezervă bugetară și 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 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  ”Reabilitare și dotare Centru 

de zi pentru persoane adulte cu dizabilități” în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C13/I.2, componenta C13 – Reforme sociale, Investiția I2 Reabilitarea, renovarea 

și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități. 

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 aprobarea participării Municipiului Sebeș la Programul de 

realizare a pistelor pentru biciclete. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, 

administrarea domeniului public și privat și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, 

finanțe. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 72851/27.10.2022 pentru 

proiectarea obiectivului de investiții “Amenajare curte Grădiniţa nr. 4, Sebeș” – faza Studiu 

de fezabilitate. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, 

administrarea domeniului public și privat. 

 

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării definitive în cotă de 1/1 părți a imobilelor 

străzi: Cloșca, Zăvoi și Arini. 

                                  Comisia de administrație- aviz favorabil 
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Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 296/2022. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren în suprafață de 51 mp., situat în 

Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 70689, sub nr. topo 70689 aflat 

în domeniul privat al Municipiului Sebeș. 

                                Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                Comisia economică- aviz favorabil 

                                Comisia de urbanism- aviz favorabil 

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

Voturi: 

           -12 voturi pentru-Albu,Bogdan A,Bogdan G,Lorintz, Lupu, Marcu,Popa, Radu A, 

Rodean, Săliștean, Stoica, Șerbănescu 

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

-   vot contra –  

-neparticipare la vot- 

Dna Vlad- arată că nu a trecut proiectul de hotărâre din lipsă de cvorum și nu s-a adoptat hotărâre. 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, pentru 

chiriaşii din blocul 12AB - cartier Valea Frumoasei – locuinţe pentru tineri construite prin 

programul A.N.L. 

                                    Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                    Comisia de învățământ- aviz favorabil 

                      

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 297/2022. 

 

4.Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere locuință 

nr.236/88718/21.11.2019 și încheierea unui nou contract de închiriere. 

                                     Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                     Comisia economică- aviz favorabil 

                                     Comisia de învățământ- aviz favorabil 

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 298/2022. 

                       

5. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliției 

Locale a Municipiului Sebeș, în perioada 01 noiembrie 2022 până la 28 februarie 2023. 

                                     Comisia de administrație-aviz favorabil 

                                     Comisia economică- aviz favorabil 

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 299/2022. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat pentru realizarea 

obiectivului de investiții: ,,Modernizare sistem iluminat public în cartierul Valea Frumoasei, 

strada Mihail Kogălniceanu, strada Mircea cel Mare, strada Sava Henția și extindere sistem 

iluminat public pe strada Fântânele din Municipiul Sebeș, jud.Alba" 

                                       Comisia economică- aviz favorabil 

                                       Comisia de urbanism- aviz favorabil 

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 300/2022. 

 



 6 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la  HCL Nr. 120/2022, respectiv a 

Devizului general al obiectivului de investiţii ,, Reabilitare și modernizare clădiri existente 

(Corp A, Corp B, Corp C, Sală festivități, Sală sport, Internat) – Corp B”. 

                                        Comisia economică- aviz favorabil 

                                        Comisia de învățământ- aviz favorabil 

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 301/2022. 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1, punctul 1 din H.C.L nr.8/2021 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 

investiții ,,Extindere și reabilitare Centru Îngrijire Persoane cu Handicap"-proiect nr.3/2020 

și aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiții. 

                                          Comisia de urbanism- aviz favorabil 

                                          Comisia economică- aviz favorabil 

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 302/2022. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCL nr.292/2021 privind 

reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în 

baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială. 

                                          Comisia de administrație- aviz favorabil 

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 303/2022. 

 

10. Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Sebeş ca parte civilă în dosarul 

penal nr.798/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș. 

                                            Comisia economică- aviz favorabil 

                                            Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dl.Radu C- ne puteți spune despre ce este vorba? 

Dl.Primar- Primăria Municipiului Sebeș, prin auditul de la Municipiul Sebeș a început o acțiune de 

control la Direcția de Asistență Socială, s-au constatat anumite neregului, au fost semnalate aceste 

nereguli și documente trimise organelor de cercetare penală, s-a început o astfel de cercetare, o 

persoană de acolo respectiv doamna Alina Mărginean, a adus anumite sume peste 100.000 lei  și le-

a depus în casieria unității. În urma auditului și a cercetării efectuate de către organele de poliție, s-

au fost stabilit anumite sume, s-au calculat și penalități, acestea sunt sumele prinse  în proiectul de 

hotărâre, în anexă, dincolo de suma încasată până în acest moment este o sumă suplimentară și în 

concluzie ne constituim parte civilă cu ea, bineînțeles că dosarul merge mai departe și v-a ajunge în 

instanța de judecată care v-a decide toate măsurile care trebuie luate dar cu siguranță Municipiul 

Sebeș dorește să își recupereze sumele pe care consideră că le-a prejudiciat pe parcursul activității 

dna Alina Mărginean. 

Dl.Radu C- ne puteți da și nouă auditul? 

Dl.Primar- auditul a fost pus la dispoziția organelor de cercetare penală. 

Dl.Bogdan A- cine ne reprezintă în acest proces, cei din partea juridică sau o firmă de avocatură, 

având în vedere că trebuie să recuperăm prejudiciul? 

Dl.Primar- astăzi ne constituim parte civilă, în acest moment Sebeșul nu se află într-un proces. În 

acest moment există o cercetare penală care nu s-a terminat. 

Dl.Bogdan A- dna secretar, care este punctul de vedere al compartimentului în ceea ce privește, au 

de lucru, nu au de lucru, volum mare de lucru, pentru că e bine să știm cine ne reprezintă. 

Dl.Bogdan A- cine coordonează Direcția de Asistență Socială din cadrul primăriei prin dispoziție de 

primar? Am avut dispoziție ca viceprimar și întrebam dacă și viceprimarul are dispoziție?Cine 

coordonează? 



 7 

Dl.Primar- primarul și când nu e primarul viceprimarul. 

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 304/2022. 

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale de primă înscriere în 

sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor ,,Pășune” situate în Municipiul 

Sebeș, identificate în  Anexa 5 poz. 971 și Anexa 5 poz. 1012 din HG 974/2002, aflate în 

extravilanul UAT Sebeș, jud. Alba. 

                                            Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                            Comisia de agricultură-aviz favorabil 

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 305/2022. 

 

12. Informarea nr.71079/20.10.2022 privind agenda externă a Primarului Municipiului Sebeș 

cu ocazia vizitei de lucru a delegației AMR în Danemarca, Franța și Germania în perioada 21 

septembrie- 1 octombrie 2022. 

 

13. Informarea nr.70572/18.10.2022 a domnului Trandafir Claudiu Adrian- referitoare la 

revizuirea sumei primite în anul 2004 ca urmare a predării la Muzeul Municipal Sebeș a unei 

săbii foarte vechi. 

Dl.Radu C- ce valoare are sabia? 

Dl.Primar- în 2004 a fost adusă această sabie la muzeu, a fost stabilită o valoare, a fost o 

despăgubire. Astăzi nu a fost evaluată aceea sabie.  

Dl.Primar- la ce an vă referiți când întrebați cât valorează sabia? Care este legătura cu 

valoarea de astăzi? Astăzi sabia aceea are o valoare, ca să fie evaluată trebuie să fie evaluată 

de niște experți. 

14. Informarea nr.63216/20.09.2022- referitoare la marcarea șoselei principale a 

Lancrămului, str.Nouă cu treceri pietonale și semnalizare luminată. 

 

 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 

Dl.Luca- există imposibilitatea de a studia proiectele de hotărâri, ne vin cu 20 sau 30 de 

minute înainte de ședință, proiecte care nu sunt dezbătute nici măcar într-o comisie. 

Dna Vlad- dl. Luca vă rog să nu facem astfel de afirmații fără să aveți argumente. 

Dl.Luca- având în vedere că primim proiecte de hotărâri cu 30 de minute înainte de ședința 

de consiliul local, sunt membru în comisie, nu am primit convocarea de la comisie, nu s-a 

întrunit comisia. 

Dna Vlad- haideți să discutăm despre ordinea de zi în momentul acesta. 

Dl.Luca- ne-am adunat aici de 5 minute, nu începe ședința că nu avem comisie făcută. 

Dna Vlad- nici nu se pot dezbate dacă nu avem comisie făcută, aici președintele comisiei de 

urbanism vă poate lămuri. Avem dezbateri în ședință, dacă aveți nelămuriri cred că nimeni 

nu v-a oprit să cereți lămuriri în timpul ședinței, în cadrul dezbaterilor pe proiect. 

Dl.Șerbănescu- ordinea de zi suplimentară, ele apar după întocmirea ordinii de zi normale la 

o ședință programată, proiecte care apar după efectuarea ședințelor de comisii, proiecte care 

sunt urgente atât poate pentru Municipiul Sebeș cât și pentru cetățenii Municipiului Sebeș. 

Foarte multe depind de termene de depunere pentru fel de fel de fonduri de investiții, 

rambursabile sau nerambursabile, care au niște termene precise, ca să ne putem încadra în 

aceste termene trebuie să le dezbatem neaparat pe ordinea suplimentară. Asa cum aparatul 

de specialitate și-a întocmit referatele și toată procedura pentru a deveni un proiect de 

hotărâre, așa și noi avem obligația morală și față de municipiu și față de alegătorii noștri să le 

rezolvăm problemele cu maximă urgență. Aparatul de specialitate, fiecare compartiment care 
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răspunde de proiectul respectiv, ne poate lămuri despre orice problem pe care noi nu o 

cunoaștem vizavi de acel proiect. S-a făcut o comisie așa cam de îndată pentru ordinea 

suplimentară, că nu am avut nicicum să le facem altfel, așa că orice nedumerire aveți, puteți 

să o adresați, despre orice proiect de pe ordinea de zi suplimentară, compartimentele de 

specialitate din primărie sunt prezente, ne pot lămuri la orice problemă, graba cu care sunt 

făcute e condiționată de anumite termene de aprobare și depunere a proiectelor respective. 

                                              

1.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate cultelor religioase  în bugetul  pe 

anul 2022. 

                                                           Comisia de învățământ- aviz favorabil 

                                                 Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Bogdan A- la proiect este și o comisie din cadrul primăriei și la un moment dat încheie 

acolo, apare că ei aprobă suma, eu cred că comisia din cadrul primăriei propune nu aprobă, 

de aprobat aprobăm noi în Consiliul Local. 

Dl.Primar- aceea aprobare se referă la îndeplinirea condițiilor legale, în ceea ce privește 

posibilitatea aprobării unei astfel de sume, nu se pot cere bani pentru orice ci doar în ceea ce 

privește anumite condiții prevăzute de legislația în vigoare. 

Dl.Bogdan A-aș dori să vin cu un amendament pentru Parohia Ortodoxă 2 Petrești, comisia a 

aprobat 35.000 lei eu propun 100.000 lei 

Dl.Primar.- înțeleg că tăiați de la ceilalți. 

Dl.Bogdan A- e o lucrare importantă acolo și ar fi bine să fim aproape de ei, propun 100.000 

lei. 

Dl.Radu A- aveți și o propunere de unde să luăm banii respectivi?  

Dl.Bogdan A- din bugetul local, din fondul de rezervă. 

Dl.Primar- sunt de acord cu ce spune dl.Bogdan A dar la capitolul pentru astfel de ajutoare 

date de la bugetul local pentru culte avem 100.000 lei toți banii deci în condițiile astea trebuie 

să stabiliți dumneavoastră, sunt date la toate bisericile aflate în lucru, este vorba despre 

biserica din cartier, biserica de la Lac unde se fac  lucrări de încălzire, este vorba de biserica 

din Petrești acolo unde se lucrează la curte și am avut discuții și am ajutat până acum și o să 

ajutăm în continuare. Toate bisericile au nevoie de sume, sumele oricum toate sunt mult mai 

mari, am încercat să venim cu un gest așa cum am mai făcut-o și pe parcursul anului și pentru 

utilități și o să vedem cum evoluează bugetul Municipiului Sebeș pentru că cu siguranță va 

trebui să mai ajutăm pe toți de la toate bisericile și avem această deschidere. 

Dna Vlad- citesc procesul verbal al comisiei constituită în baza dispoziției Primarului nr.608, 

comisia care a analizat toate documentele depuse și comisia propune alocarea fondurilor în 

funcție de documentele justificative așa cum prevede ordonanța 82 și urmare analizării 

documentelor înregistrate propune alocarea următoarelor sume, vine cu propunere. 

Dl.Radu A- dl.Bogdan A- având în vedere lămuririle oferite de către domnul Primar doriți să 

faceți un amendament? 

Dl.Bogdan A- propun suma de 100.000 lei la Parohia Ortodoxă nr.2 Petrești. 

Dl.Radu A- supune la vot amendamentul propus de dl.Bogdan A 

Vot: 

- 5 voturi pentru –Bogdan A, Blaga, Luca, Radu C, Salău 

- 10 împotrivă- Albu, Lupu,Radu A,Șerbănescu, Popa, Lorintz, Stoica,Marcu, Săliștean, 

                       Bogdan G 

- 1 abținere- Rodean 

Dl.Radu A- nu a trecut amendamentul propus. 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre în forma în care a fost inițiat- se aprobă în 

unanimitate 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 306/2022. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului general centralizat 

al Municipiului Sebeș la 30.09.2022. 

                                      Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre 

Voturi: 

           -12 voturi pentru-Albu,Bogdan A,Bogdan G,Lorintz, Lupu, Marcu,Popa, Radu A, 

Rodean, Săliștean, Stoica, Șerbănescu 

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

-   vot contra –  

- neparticipare la vot- 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 307/2022. 

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general revizuit si aprobarea modificării 

Art.1 din H.C. L nr.50/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Centru de Sănătate -M. Viteazu, 

nr.28, Mun.Sebeș”. 

                                              Comisia economică- aviz favorabil 

                                              Comisia de urbanism- aviz favorabil 

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 308/2022. 

     

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1 din H.C.L. nr. 14/2018 privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Execuţie canalizaţie de 

preluare apă pluvială pe segmentul de stradă Dorin Pavel situat între intersecţia cu strada 

Teilor şi intersecţia cu strada Traian, Municipiul Sebeş” proiect nr. 351/2017 şi aprobarea 

Devizului general actualizat al obiectivului de investiţii   

                                             Comisia economică- aviz favorabil 

                                             Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Stoica- nu participă la vot. 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 15 voturi pentru 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 309/2022. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase ,,pe 

picior"producția anului 2023 pentru masa lemnoasă ce se va valorifica prin licitație sau 

negociere din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Sebeș. 

                                              Comisia economică- aviz favorabil 

                                              Comisia de agricultură- aviz favorabil 

Dl.Bogdan A- în proiectul de hotărâre apare consiliul de administrație, consiliul de 

administrație de la ocol e format din 4 persoane, în procesul verbal apar 4 persoane, a 5 

persoană, știe cineva din sală cine e a 5 persoană?De ce a 5 persoană nu a fost numită în 

consiliul de administrație la ocol? 

Dl.Primar- vă referiți la persoana din cadrul Ministerului de Finanțe? 

Dl.Primar- Ministerul de finanțe desemnează această persoană. 

Dl.Bogdan A- funcționăm în consiliul de administrație la Ocol fără reprezentant. 

Dl.Bogdan A- Ministerul de Finanțe își desemna persoana dacă trimitea cel de la Ocol o 

adresă, cel puțin să se sinchisească să trimită o adresă. 

Dl.Primar-faptul că Ministerul de Finanțe nu și-a desemnat reprezentantul, o să notificăm 

Ocolul Silvic. 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre 

Voturi: 

           -13 voturi pentru-Albu,Bogdan A,Bogdan G,Lorintz, Luca, Lupu, Marcu,Popa, Radu A, 

 Rodean,Săliștean, Stoica, Șerbănescu 
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- 3 abtineri-Blaga, Salău, Radu C 

-   vot contra –  

-neparticipare la vot- 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 310/2022. 

 

6. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea  Liceului cu Program Sportiv 

Sebeș, a spațiului  situat la etajul imobilului ,,Centru de îngrijire persoane cu handicap" și 

darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară 

Sebeș. 

                                                Comisia de învățământ- aviz favorabil 

                                                Comisia de administrație- aviz favorabil 

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 311/2022. 

 

7.Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 11,36 mii lei, 

utilizarea sumei de 15,00 mii lei de la fondul de rezervă bugetară și 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. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 312/2022. 

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  ”Reabilitare și dotare Centru 

de zi pentru persoane adulte cu dizabilități” în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C13/I.2, componenta C13 – Reforme sociale, Investiția I2 Reabilitarea, renovarea 

și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități. 

                                                    Comisia economică- aviz favorabil 

                                                    Comisia de urbanism- aviz favorabil 

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 313/2022. 

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Sebeș la Programul de 

realizare a pistelor pentru biciclete. 

                                                  Comisia de urbanism- aviz favorabil 

                                                  Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Luca- având în vedere cele spuse mai devreme, la cele 2 proiecte eu nu o să particip la vot, 

nu pentru a opri dezvoltarea Municipiului Sebeș, simplu motiv este că procedural noi nu am 

respectat un regulament, nu am respectat ceea ce ținea de noi ca și demnitate a Consiliului 

Local, să citim proiectele.  Ca și propunere în cazul acesta, eu fac următoarea propunere, 

pentru că nu e singurul caz în care găsim aceeași metodă de aduna proiecte cu o jumătate de 

oră înainte  de ședință.Eu am următoarea propunere, haideți să avem devansăm ora ședinței, 

cu o oră înainte, să avem timp, suntem consilieri locali să avem disponibilitatea, trebuie să 

citim proiectul, ca să pot să pun o întrebare în momentul de față trebuie să fiu pregătit.Eu 

personal nu m-am pregătit pentru cele 2 proiecte. 

Dl.Primar- prin fondurile nerambursabile pe Administrația Fondului de Mediu s-a lansat un 

ghid care ne dă termen de depunere a proiectelor pentru piste de bicilclete, pentru unități 

administrative, în 4 noiembrie este data în care încep depunerile de proiecte.Sunt proiecte la 

care cei care depun, primul venit primul servit.Trebuie să depunem o fișă de proiect, nici într-

un caz nu ni se cer astăzi detalii urbanistice exacte, ce înseamnă proiectul în totalitatea lui, 

pentru că ar însemna să avem o documentație, respectiv un Studiu de Fezabilitate, ori exact 

acest lucru nu îl avem, dar există posibilitatea pentru că ghidul a fost lansat de curând, pentru 

că  condițiile de depunere a acestui proiect  au fost stabilite în ultimele zile, să depunem o fișă 
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de proiect, este un standard de cost pe km de pistă de biciclete și există 2 variante de piste de 

biciclete.Piste de biciclete nou înființate dar punctajul este foarte mic acolo și cred că costul 

este estimat undeva la 1.000.000 de lei per km și piste de biciclete pentru mediul urban dar în 

condițiile în care discutăm de utilizarea benzilor de circulație sau a trotuarelor pentru pistele 

de biciclete  și cumva favorizarea unui astfel de mijloc de transport în Municipiul Sebeș 

Pentru a avea un punctaj bun, trebuie să avem o pisteăde biciclete de minim 10 km,altfel 

punctajul este mis și există riscul să nu obținem finanțarea. Împreună cu colegii de la proiecte, 

cu arhitectul șef, cu toată echipa din primărie, am încercat să identificăm posibilitatea de a 

ajunge dintr-o parte în alta a orașului astfel încât să găsim un număr de km pe drumurile de 

acces, fără a identifica exact pe ce stradă facem. Noi am făcut un proiect dar cei care vor face 

SF ne vor da exact această posibilitate. Este o problemă în ceea ce privește acei 10 km minim 

pentru că din punctul Kogălniceanu și până sus la motel avem puțin peste 3 km în linie 

dreaptă, există la un momemt dat în ghid o condiție care ne obligă să avem un nr.de km 

raportat la distanța dintre punctul a și  punctul b, motiv pentru care la o întâlnire cu secretari 

de stat din cadrul Ministerului Mediului la nivelul zilei de vineri, de aceea proiectul de 

hotărâre vine azi pentru a clarifica tot ceea  ce înseamnă acest mod de a vedea punctul a și 

punctul b raportat la celelalte străzi și binențeles cu multe discuții și joi și vineri la nivelul 

ministerului. Sunt lucruri în ghid care trebuie corectate dar nu se va opri depunerea, în 

concluzie noi astăzi votăm dorința Sebeșului de a depune o fișă de proiect pentru aproximativ 

20 de km luați astăzi de noi în vizor, urmând ca pe urmă să bugetăm și să mergem mai 

departe binențeles dacă proiectul este declarat eligibil, să facem un SF și să obținem astfel 

finanțarea pe care ne-o dorim.Noi astăzi ca să putem pune aceea fișă de proiect avem nevoie 

de hotărârea de consiliu în care să se spună că consiliul dorește, nu stabilim sub nici o formă 

exact pe unde ne ducem și ce restricții vom genera în oraș la momentul respectiv.Dacă 

dumneavoastră considerați că nu dorim piste de biciclete în Sebeș cu atât mai mult cu cât în  

Consiliul Local ni s-a solicitat de mai multe ori să facem piste de biciclete atunci nu am decât 

să nu votați acest proiect și rămânem așa cum suntem. Există 2 probleme majore în ceea ce 

privește aceste piste de biciclete.Siguranța bicicliștilor și capacitatea orașului din punct de 

vedere al străzilor, noi astăzi nu putem modifica străzile.Conceptul de proiect este următorul.   

Dorința ca cetățeanul să aibă acces ușor la pista de biciclete și să ajungă la tot ceea ce 

înseamnă instituții de interes general, la școală, la spital, la bancă, la punctele de lucru ale 

administrațiilor locale și administrațiilor central,  inclusiv în zona industrială.Noi am încercat 

să găsim o soluție de traseu care este la nivel de studiu, ea va fi înaintată celor care vor câștiga 

să facă un studiu de fezabilitate și va fi prins în tema de proiectare dar până atunci astăzi am 

propus un proiect prin care noi, Municipiul Sebeș dorim să depunem un astfel de proiect 

pentru a obține o finațare. Proiectul este foarte simplu dorim sau nu dorim piste de biciclete? 

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 314/2022. 

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 72851/27.10.2022 pentru 

proiectarea obiectivului de investiții “Amenajare curte Grădiniţa nr. 4, Sebeș” – faza Studiu 

de fezabilitate. 

                                                      Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Primar- avem la gradinița nr.4 din Sebeș acolo unde am intervenit la acoperiș, am rezolvat 

problema tavanului, am schimbat locul de joacă  și dorim ca în primăvară atunci când copii 

pot să iasă în curte și să se joace și cadrul din curte să fie adecvat, să fie un gazon corect 

pentru asta trebuie să îi creem și un sistem de irigații, să punem niște alei acolo astfel încât  în 

cadrul acela din curtea școlii mai ales că este în zona centrală și este destul de limitat ca și 

spațiu, noi dorim să îl îmbunătățim substantial și pentru asta facem un SF, fiind vorba de  

sistem de irigații, de niște modificări importante, vorbim de investiții, astăzi aprobăm o temă 

de proiectare astfel încât să putem șă facem un SF, care cu siguranță v-a trebui aprobat de 

Consiliul Local, care v-a prezenta toate datele tehnice și posibilitățile de realizare. De ce 
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facem asta? Pentru că dorim ca să câștigăm timp astfel încât în primăvară când iarba va fi 

verde să avem acest obiectiv gata, pentru că știți și dumneavoastră investițiile indiferent că 

sunt mici sau mari au un ciclu documentar destul de stufos, avize și dorim să câștigăm timp, 

asta este motivul pentru care am venit cumva suplimentar pe ordinea de zi, este vorba doar de 

curtea unei grădinițe pentru copii noștri.  

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

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 315/2022. 

 

     Ședința a fost transmisă live. 

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. mai puţin ceea ce nu s-a auzit, înregistrat şi consemnat, deoarece  nu  

s-a vorbit la microfon şi într-o ordine bine stabilită.  

 

 

 

 

Sebeș  31.10.2022 

 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, RADU ALEXANDRU                                                         VLAD CRISTINA ELENA  
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