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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  

CONSILIUL LOCAL  

Nr. 843/31.10.2022 

 

 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

          Încheiat  azi 18.10.2022,  ora 15,00  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.602/18.10.2022 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 : Lorintz L, Radu C, Popiuc M- la serviciu și Salău M. 

 Ședința se poate desfășura în condiții de legalitate. 

          Dna Vlad –aș dori să supun la vot: 

- Procesul verbal al ședinței de consiliu extraordinare cu convocare de îndată din data de 12.10.2022-

se aprobă în unanimitate - 15 voturi pentru. 

          Dl.Radu A – pe ordinea de zi avem 3 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 alocarea suplimentară a sumei de 1.150 lei privind 

premierea elevilor și profesorilor care au obținut premii la olimpiadele și concursurile 

școlare - etapa națională și județeană în anul școlar 2021-2022. 

 

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. 

 

2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 287/2022 privind aprobarea numărului 

de burse aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar 

de stat. 

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. 

 

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Devizului General revizuit, pentru realizarea 

obiectivului de investiţii “Reabilitare şi extindere clădire Primăria Municipiului Sebeş” 
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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. 

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

 

ORDINE DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind alocarea suplimentară a sumei de 1.150 lei privind 

premierea elevilor și profesorilor care au obținut premii la olimpiadele și concursurile 

școlare - etapa națională și județeană în anul școlar 2021-2022. 

                         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. 293/2022 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 287/2022 privind aprobarea numărului 

de burse aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar 

de stat. 

                        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. 294/2022 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Devizului General revizuit, pentru realizarea 

obiectivului de investiţii “Reabilitare şi extindere clădire Primăria Municipiului Sebeş” 

                       Comisia economică- aviz favorabil 

                      Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Luca- s-a plecat cu un deviz, cu un anumit termen în toată această lucrare, din păcate tot 

facem modificări destul de dese,  nu se respectă termenele și consider că ar trebui ca cei care 

nu au luat în considerare toate problemele, toate termenele acestea s-au decalat, să răspundă și 

ei în egală măsură pentru că noi facem tot timpul alocări bugetare din cauză că crește prețul la 

materialele de construcție, din cauză că apar alte lucrări neprevăzute, mai mult sau mai puțin 

prevăzute.Aici ar trebui să fim puțin atenți, cei care sunt răspunzători de lucrare să răspundă 

și evident un termen prelungit duce și preț la materiale mai mari.Nu trebuie să plătim noi ceea 

ce nu a ținut cont o anumită persoană sau anumită echipă de proiectare, de execuție.Ar trebui 

să ajungem și noi acolo, să vedem care este stadiul actual al lucrării, pentru că se discută în 

spațiul public că ar exista câteva probleme de infiltrații de apă cel puțin în partea de subsol, să 

ne convingem și noi, noi toți colegii dacă considerăm că firma care de 6 ani de zile nu a reușit 

să elimine toate probleme, să luăm o decizie împreună, se vedem ce facem mai departe, ne 

îndreptăm asupra firmei, continuăm cu ei, nu continuăm, ar trebui să fim mai tranșanți în ceea 

ce înseamnă lucrări mai ales din bani publici, să fim mult mai categorici că vrem să se 

respecte termenele înaintate și să nu acceptăm doar cârpeli, doar modificări de dragul de a 

duce un șantier încă 10 ani de zile, pentru că vă dați seama dacă noi am preconizat 1 an sau 2 

ani și mergem pe un termen de 10 ani de zile prețul la materiale evident că se dublează, se 

triplează și atunci costul se reflectă în toate aceste rectificări bugetare care trebuie să venim 

cu ele.Trebuie să vedem un pic strict la sursă unde este problema și să luăm o decizie 

împreună, consider că suntem oameni de bună credință și vrem să facem lucrurile cât se poate 

de bine. 



3 

 

Dl.Albu –în legătură cu proiectul este doar o modificare de la un capitol la altul, nu e alocare 

de sume, nu e vorba de o alocare nouă. 

Dl.Bogdan D- sunt de acord cu ceea ce spune dl.consilier Luca și aș aduce și eu câteva 

adăugiri la ceea ce a spus el, de ce nu este respectat graficul de lucrări în primul rând,  care 

este punctul de vedere al dirigintelui de șantier cu privire la aceste lucrări și exact ceea ce a 

spus și dl.Luca aș solicita o vizită de lucru a tuturor consilierilor și adoptarea mai multor 

decizii în aceea vizită la fața locului.Aș depune și un amendament prin care propun scoaterea 

acestui punct de pe ordinea de zi, și discutarea lui într-o ședință ulterioară. 

Dl.Albu- ordinea de zi deja a fost aprobată. 

Dl.Bogdan D- eu propun un amendament, scoaterea acestui proiect de pe ordinea de zi, 

discutarea acestuia pentru că este un subiect unde ne dorim transparență, este un subiect în 

care se lucrează de 7 ani de zile și probabil când se va face recepția clădirea va trebui 

reabilitată, sunt multe chestiuni care trebuie discutate.Având în vedere că suntem consilieri 

locali ne interesează această clădire să fie făcută cât mai bine, dar trebuie discutat într-o 

ședință ulterioară cu consilierii de față. 

Dna Vlad- amendamentul privește o modificare, eventual dacă vrea să vină cu o propunere ca 

să se amâne discutarea proiectului este cu totul și cu totul altceva și amânarea este justificată 

legea prevede și posibilitatea amânării dar tot așa trebuie să fie de acord Consiliul Local, să se 

voteze pentru amânarea discutării acestui proiect de hotărâre.Nu este un amendament că nu 

veniți cu modificare. 

Dl.Bogdan D- dl. președinte de ședință vă rog să luați o decizie. 

Dna Vlad- amânarea discutării se poate propune dar nu scoaterea de pe ordinea de zi, deja ați 

votat ordinea de zi. 

Dl.Radu A- tot ceea ce dumneavoastră și dl Luca ați invocat nu are legătură directă cu 

problema de ansamblu pe care ați invocat-o, dl.viceprimar v-a și dat soluția, că aceea vizită pe 

care dumneavoastră o doriți o poate discuta cu dl.Primar și la un moment dat se poate 

organiza.Asta cumva ar fi soluția la ceea ce ați invocat, nu neaparat amânarea acestui proiect 

care practic este modificarea unor capitole, este o chestie de formalitate ca să zic așa. 

Dl.Bogdan D- am văzut și raportul prin care intră în regim de urgență acest proiect, dar 

consider că acest proiect nu este în regim de urgență ca să fie pus pe ordinea de zi într-o 

ședință de îndată.Am observat faptul că noi avem câteva ședințe de îndată, deja suntem la a 

treia ședință de îndată în care sunt subiecte de discutat și cu siguranță în ședința ordinară vom 

avea câteva subiecte și ședința va dura o jumătate de oră. 

Dl.Rodean- amendamentul dlui Bogdan D era de scoatere de pe ordinea de zi a proiectului de 

hotărâre ceea ce  nu se poate pentru că s-a votat ordinea de zi. Dacă vrea să facă alt 

amendament bine dacă nu votăm proiectul așa cum este. 

Dna Vlad- așteptăm să vedem cu ce amendament vine dl.Bogdan D. 

Dl.Bogdan D-eu am propus scoaterea de pe ordinea de zi. 

Dl.Radu A- ați votat ordinea de zi în prealabil ca să fie pe ordinea de zi. 

Dl.Rodean- dl.Bogdan D citiți regulamentul de funcționare al Consiliului Local, 

amendamentul de scoatere de pe ordinea de zi a unui proiect, deja votată ordinea de zi nu se 

poate, a spus și doamna secretară, ce facem aici, prelungim ședința la nesfârșit?  

Dl.Bogdan D- dl.președinte de ședință luați o decizie, eu nu particip la vot la acest proiect. 

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

Voturi: 

- 11 voturi pentru-Albu,Alisie,Bogdan G,Lupu, Marcu,Popa, Radu A, Rodean, 

Săliștean,  Stoica, Șerbănescu 

-  2 abtineri- Blaga, Luca 

-  1 vot contra – Bogdan A 

-  1 neparticipare la vot-Bogdan D 



4 

 

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  18.10.2022 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, RADU ALEXANDRU                   VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


