
                                                                                                                             
                                                                                                                             PRIMARUL      

     MUNICIPIULUI SEBEȘ                                                                                                                  

                                                                                                                                 
Piața Primăriei, nr. 1 

                                                                                                                 Telefon: +4 /0258731004, 0258731006 

                                                                                                                 Fax: +4 /0258734187 

                                                                                                                 E-mail: secretariat@primariasebes.ro 

 

  

DISPOZIȚIA NR. 1194/2022 

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

cu convocare de îndată 

 

 

               Primarul Municipiului Sebeș, jud. Alba; 

   Având în vedere: 

-adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba cu nr.ABG_STZ-

14.807/24.11.2022, înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr.82790/25.11.2022 prin care se 

comunică majorarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate  cu 

suma de 626,00 mii lei, precum si adresa intocmita de  Spitalul Municipal cu nr. 8545/14.12.2022, 

înregistrată la Municipiul Sebeș cu nr. 86376/14.12.2022 prin care se solicită diminuarea bugetului 

propriu cu suma de 1.650,00 mii lei ; 

- faptul că apelul de proiecte PNRR/2022/C1/I1 va fi lansat în cel mai scurt timp, perioada 

de depunere fiind foarte scurtă, existând pericolul ca sumele alocate să fie epuizate rapid; 

     - faptul că operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. a înaintat Municipiului Sebeș 

Studiile de fezabilitate „Extindere rețea apă și canalizare – Municipiul Sebeș, Petrești, străzile: 

Fagului și Cireșului” și „Extindere rețea apă și canalizare – Municipiul Sebeș, străzile : 

Salcâmului, Platanului, Ulmului și Vișinului”, Municipiul Sebeş intenționează depunerea 

proiectului ,,Extindere rețele de apă și canalizare în Municipiul Sebeș" , 

în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, cu termen de depunere decembrie 2022, având în 

vedere oportunitatea finanțării nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta 1.Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în 

aglomerări mai mari de 2000 locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare 

cu directivele europene; 

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

evaluare Nota de solicitare de clarificări nr.DGPNRR/52021/12.12.2022 înregistrată la 

Municipiului Sebeș sub nr.85905/13.12.2022, cu termen de răspuns de 5 zile de la comunicare; 

   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 15.12.2022, ora 15,00. 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  15.12.2022  

 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ   CONTRASEMNEAZĂ 

  DORIN  NISTOR     SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 1 la dispoziția nr. 1194/2022 

 

 

 

 

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI 

 

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

și diminuarea  bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu 

suma de 1.650,00 mii lei pentru ordonator Spitalul Municipal Sebeș. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

2. 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), modificată și completată prin HCL nr. 

316/07.11.2022. 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

Transmis spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente 

naturale și turism, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei 

pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere rețea apă și 

canalizare – Municipiul Sebeș, Petrești, străzile: Fagului și Cireșului” proiect nr. 107/2022. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere rețea apă și 

canalizare – Municipiul Sebeș, străzile : Salcâmului, Platanului, Ulmului și Vișinului” - 

proiect nr. 102/2022. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

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

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

5. Proiect de hotărâre privind depunerea și implementarea proiectului ,,EXTINDERE 

REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL SEBEȘ" în cadrul apelului de 

proiecte PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 1. - Extinderea 

sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, 

prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național 

de Redresare şi Reziliență (PNRR). 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 



Transmis spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente 

naturale și turism, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei 

pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină. 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                              VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

                                                     

                                                                                                                       

 

 

 


