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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  

CONSILIUL LOCAL  

Nr. 925/22.11.2022 

 

 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

          Încheiat  azi 07.11.2022,  ora 16,00  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.927/07.11.2022 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 15 consilieri din 

totalul de 19, lipsesc domnii consilieri : Blaga, Lorintz L, Radu C și Salău M. 

 Ședința se poate desfășura în condiții de legalitate. 

          Dl.Radu A – pe ordinea de zi avem 10 proiecte de hotărâri. 

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

 

 

ORDINE 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 
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“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 



3 

 

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. 

 

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

 

ORDINE 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). 

                                 Comisia economică- aviz favorabil 

                                 Comisia de agricultură- 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.316/2022 

 

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. 

                                 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.317/2022 

 

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. 

                                    Comisia economică- aviz favorabil 
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                                   Comisia de agricultură- 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.318/2022 

 

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

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

                                    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.319/2022 

 

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. 

                                       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.320/2022 

 

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. 

                                        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.321/2022 

 

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. 

                               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.322/2022 

 

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

repartizarea sumelor  alocate  cultelor religioase în bugetul  pe anul 2022. 

                                            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.323/2022 

 

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

mii lei. 

                                     Comisia economică – aviz favorabil    

 Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate. 
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Dna Vlad arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr.324/2022 

      

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. 

                                            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.325/2022 

 

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  07.11.2022 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, RADU ALEXANDRU                   VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


