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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  
CONSILIUL LOCAL  

Nr.1026/22.12.2022 
 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

              Încheiat  azi 22.11.2022, 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,Borz D, 

Galață C, Rotaru A,Ordean D- SPAP, Pandor D-SPAP, Cănija N- Direcția Poliția Locală, Maria 

Toca- Căminul pentru Persoane Vârstnice, Țărean I și Ekart F. 

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

sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 19, lipsesc domnii consilieri: Bogdan A, Bogdan D, Luca, 

Popa, Radu C și Săliștean R. 

            D-na Vlad-ședința se poate desfășura în condiții de legalitate, un număr de 13 consilieri este 

prezent. 

            Dna Vlad- supune la vot: 

- procesul verbal ședinței de consiliu ordinare din data de 31.10.2022-se aprobă în unanimitate. 

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

07.11.2022- 1 abținere-Blaga (motivând că a lipsit de la ședința din data de 07.11.2022 ) și 12 

voturi pentru. 

            Dl.Radu A- încep prin a-i da cuvântul  domnului Radu Șerbănescu, care a anunțat că dorește 

să ia cuvântul. 

            Dl.Radu Șerbănescu- am fost supus unei anchete a Agenției Naționale de Integritate și vreau 

să vă citesc raportul de evaluare nr.47748/G/II/27.10.2022 al Agenției Naționale de Integritate cu 

privire la sesizarea făcută de către o persoană juridică în lucrarea nr.13515/S/II/22.05.2020 cu 

privire la faptul că dl.Șerbănescu Radu Călin, consilier local în cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Sebeș, județul Alba, nu a respectat regimul juridic al incompatibilităților și al 

conflictelor de interese întrucât acesta a exercitat simultan atât funcția de consilier local în cadrul 

Consilieului Local al Municipiului Sebeș cât și funcția de Director de sucursală al SC APA CTTA 

S.A-Sucursala Sebeș, societate subordonată Consiliului Județean Alba.În concluzie Agenția 

Națională de Integritate în urma evaluării efectuate în lucrarea nr.13515/S/II/22.05.2020 și în raport 

cu aspectele sesizate și documentele aflate până în prezent la dosar constată că nu au fost 

identificate elemente de încălcare a legislației privind regimul juridic al incopatibilităților și al 

conflictelor de interese. 

Acest raport de evaluare se află la dosarul de ședință. 

             Dl.Radu A- aș dori acum să îi dau cuvântul dlui Primar, Dorin Nistor. 

             Dl.Primar- aș vrea să vă aduc la cunoștință câteva elemente legate de Municipiul Sebeș, 

întrucât în ultima perioadă am avut conferințe și mai multe întâlniri cu presa națională și cu presa 

regională, Transilvania Bussines și la Pro TV, ocazie cu care am avut bucuria să constat că Sebeșul, 

este un reper în ceea ce privește dezvoltarea economică și în acelați timp a început să se vadă la 

Sebeș și rolul finanțărilor nerambursabile.E adevărat că o bună bucată de vreme fondurile 

nerambursabile în Sebeș erau un cuvânt necunoscut. Știm că e nevoie și de dezvoltare 

administrativă, în 2016 aveam peste 100 de străzi neasfaltate, avem în continuare străzi neasfaltate, 

am abordat această temă și acum avem în lucru în momentul acesta în Sebeș 16 șantiere și în 

licitație alte lucrări pentru perioada următoare.La preluarea mandatului de primar în anul 2016 

Municipiul Sebeș avea un excedent bugetar de puțin peste 21 de milioane lei și o datorie publică de 

17 milioane, 17 milioane din credite luate în 2006, 2009 de 15 și respectiv 15 milioane.În acest 

moment Municipiul Sebeș mai are o datorie de puțin peste 3 milioane de lei.Din 2016 am început 
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acest traseu greu care presupune efort, responsabilizare și bineînțeles multă muncă, multă muncă  

din partea unui aparat, aparat care este singura soluție să ne dezvoltăm, astfel încât am ajuns la 

programul unei finanțări nerambursabile europene și naționale în valoare de 270 de milioane de lei  

și mai avem proiecte depuse și scriem în continuare proiecte de aproximativ 400 milioane de lei.În 

2016 bugetul Municipiului Sebeș era de aproximativ 50 de milioane de lei iar în anul 2022 este de 

aproximativ 161 milioane de lei, este o creștere substanțială și bineînțeles că acest lucru se 

datorează finanțărilor nerambursabile, sume  care s-au dus și se duc înspre investiții. 

Dl.Primar- face o scurtă prezentare în imagini a finanțărilor nerambursabile, respectiv Școala din 

Rahău, Liceul Tehnologic, Colegiul Lucian Blaga- corp B, creșă, grădiniță, cabinet medical 

stomatologic, secția de pediatrie, secția boli infecțioase, cabinete medicale-dispensarul din 

M.Kogălniceanu, Centru de Sănătate-cabinete medicale, sistem de supraveghere video, iluminat 

treceri de pietoni, sistem de iluminat modern pe led, 14 străzi asfaltate în totalitate și 6 în lucru în 

acest moment și încă 12 care se află în procedură de licitație, pe 15 străzi s-a intervenit cu covor 

asfaltic sau pe 2 dintre ele cu dale. Municipiul Sebeș are nevoie în continuare de înfrastructură 

rutieră pe anumite străzi din Petrești, pe străzi din Lancrăm și are nevoie de investiții serioase în 

ceea ce înseamnă Răhău, unde suntem în acest moment în lucru cu stația de epurare și canalizare, 

trebuie să intervenim cu asfaltare pentru că avem 13 km de drum care nu arată deloc bine.Mai avem 

nevoie foarte multă de resursă pe ceea ce înseamnă viața din Sebeș, drumurile existente, dezvoltarea 

de sursă de energie alternativă.Acum lucrăm la un proiect pentru parc fotovoltaic.Avem nevoie să 

reabilităm Parcul Arini, să reabilităm Parcul Zăvoi, să construim locuri de parcare.Astea sunt 

nevoile Sebeșului și sunt o grămadă nu sunt doar astea. Străzile care le avem în administrare 

presupun intervenție permanentă asupra lor.În acelați timp trebuie să ținem pasul și cu ceea ce 

înseamnă nivelul de salarizare.Nivelul de salarizare în Sebeș nu este mic și în nici un caz mare. 

Astăzi funcționarii publici sunt sub nivelul de salarizare al mediului privat dar asta în condițiile în 

care comparăm același tip de profesie.Toate aceste elemente trebuie să rămână în atenția 

noastră.Am vrut să vă aduc la cunoștință situația de astăzi a Sebeșului. 

             Dl.Radu A-prin dispoziția Primarului Municipiului Sebeș nr.943 a fost convocat Consiliul 

Local al Municipiului Sebeș în ședință publică ordinară astăzi 22.11.2022 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 25 de proiecte și 3 informări iar pe ordinea de zi 

suplimentară 2 proiecte de hotărâri. 

             Dl.Primar- scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor aflate la pct.2, 3 și 4. 

 

 

PROIECT  AL ORDINII DE ZI 

 

 
1. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar al obiectului de patrimoniu 

,,Dispensar medical nr.2 Municipiul Sebeș"cu nr.de inv.10029, aparținând domeniului privat 

al Municipiului Sebeș ca urmare a recepționării obiectivului de investiții ,,Împrejmuire 

clădire Dispensar medical nr.2, M.Kogălniceanu, nr.128, Municipiul 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  

2. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a imobilului: ”Parc de joacă – 

str. Fagului”, aparținând domeniului public al Municipiului Sebeș, loc. Petrești, cu nr. de inv. 

81580 ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrării pentru obiectul de 

investiții ”Împrejmuire parc de joacă San Casa” 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 
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Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și 

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

3. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului 

Sebeș a obiectivului de investiții: „Iluminat public pe străzile Viilor, Răstoacă și Simion 

Bărnuțiu - Municipiul 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. 

4. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului 

Sebeș a obiectivului de investiții: „Iluminat public pe străzile Drumul Sibiului și Plopilor, 

Municipiul 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. 

5. Proiect de hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al Municipiului 

Sebeș al imobilului ,,Ștrand sport și agrement”, cu nr. inv. 10861, ca urmare a demolării 

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 agricultură, 

silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism. 

 

6. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar al obiectelor de patrimoniu:,, 

Parcul Tineretului"cu nr. inv. 81182, aparținând domeniului public al Municipiului Sebeș, ca 

urmare a recepționării obiectivului de investiții :,,Reamenajare Parcul Tineretului, 

Reamenajare Lac – Municipiul 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. 

7. Proiect de hotărâre privind alocarea suplimentară a sumei de 1.592 lei pentru premierea 

unor cupluri care au îndeplinit 50 de ani de căsătorie în anul 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. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș, județul Alba. 

 

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  

9. 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. 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 

interne/externe. 

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 însușirea reevaluării activelor fixe aflate în patrimoniul 

Municipiului 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 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi: Tineretului, 

Arini, Zăvoi și Crângului, Municipiul Sebeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 

cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

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. 

 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 243/2022 desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Consiliile de Administraţie a Şcolilor din 

învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeş, pentru 

anul școlar 2022-2023. 

 

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. 

14. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii  de inventar al obiectului de patrimoniu 

,,Dispensar medical nr.2 Municipiul Sebeș"cu nr.de inv.10029, aparținând domeniului privat 

al Municipiului Sebeș situat în str.M.Kogălniceanu, nr.128, Municipiul 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  

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 341/2019 pentru aprobarea proiectului 

(cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente proiectului  ”Modernizare sistem de iluminat 

public în Cartierul Valea Frumoasei, Str. Mihail Kogălniceanu, Str. Mircea cel Mare, Str. Sava 

Henția și extindere sistem de iluminat public pe Str. Fântânele, din municipiul Sebeș”, cod 

SMIS 123956. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 21/2022 

privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative care se vor desfășura în cursul 

anului 2022, prin introducerea unui nou eveniment: „Festivalul Sporturilor de Contact 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. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Căminului Pentru 

Persoane Vârstnice Sebeș, Județul Alba. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 



 5 

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

Comisiei  de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe  

18. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unui autoturism aflat în patrimoniul 

municipiului Sebeș către Școala Gimnazială Nr.2 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 de studii prognoze 

economico-sociale, buget, finanțe. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat al obiectivului de 

investiții: ,,Construire locuințe sociale" 

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. 

 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii unui număr de 3 contracte având ca 

obiect concesionarea unor spații cu destinația cabinete medicale sau stomatologice situate în 

clădirea Dispensarului Medical Petrești – Sebeș - 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. și R.L.U proiect  nr. 

311/2022-Elaborare P.U.Z.-,,Reglementare zona servicii prin conversie zonaI (zona unități 

industriale de producție și depozitare) în IS1(zona servicii)-Răhău, str. Principală nr.1; 

beneficiar PFA Cheșculescu Constantin. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

administrarea domeniului public și privat. 

22. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrare Serviciului Public de 

Administrarea Patrimoniului Sebeș, a imobilului ,,Corp de clădire E"din cadrul Liceului cu 

Program Sportiv Florin Fleșeriu-nr.inv 10907. 

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  

23. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar al mijloacelor fixe str.Sălane, 

str.Florilor, str.Cânepiști ca urmare a finalizării și efectuării lucrărilor ,,Îmbrăcăminte 

bituminoasă ușoară pentru impermeabilizare străzi, pentru reducerea prafului și a 

pulberilor, Municipiului 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  

24. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de  110,59 mii 

lei. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului ”Școala 

Gimnazială Petrești” situat administrativ în municipiul Sebeș, loc. Petrești, str. Valea 

Sebeșului, nr. 9, jud. Alba în ”Casa Fanfarei Petrești” 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 
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Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și 

Comisiei învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, 

culte, sănătate și familie 

 

 

26. Informarea nr.73562/31.10.2022 a locuitorilor localității Rahău referitoare la remedierea 

situației dezastruoase a străzilor după efectuarea lucrărilor de canalizare. 

27. Informarea nr.78056/04.11.2022 doamnei VLAD CLAUDIA și a domnului PETRUȚA 

MIHAI deținătorul firmei SC MIHAI DECOR CONSTRUCT- referitoare la aprobarea 

renovarii în interesul comunității pe cheltuieli personale a  troiței situată în Mun.Sebeș, la 

intersecția străzilor Augustin Bena cu Ștefan cel Mare în aproprierea Bisericii Mari, în parcul 

mic de lângă râul Sebeș. 

28. Informarea nr.77876/04.11.2022 a doamnei COZMEAN COSMINA-ALINA referitoare la 

modificarea prevederilor art.4, alin 1 lit a) din Anexa 1 la HCL 216/2018 privind aprobarea 

acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social 

sau aflate în risc de marginalizare și ecluziune socială, cu domiciliul pe raza Municipiului 

Sebeș. 

 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între 

Municipiul Sebeș și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării 

proiectului”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” cod MySmis 130963 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeș 

și din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Sebeș. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

Transmis spre avizare Comisiei pentru pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente 

istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei de studii prognoze 

economico-sociale, buget, finanțe: 

 

Dl.Radu A- supune la vot ordinea de zi fără cele 3 proiecte de hotărâri- se aprobă în unanimitate. 

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

 

 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar al obiectului de patrimoniu 

,,Dispensar medical nr.2 Municipiul Sebeș"cu nr.de inv.10029, aparținând domeniului privat 

al Municipiului Sebeș ca urmare a recepționării obiectivului de investiții ,,Împrejmuire 

clădire Dispensar medical nr.2, M.Kogălniceanu, nr.128, Municipiul Sebeș"-  

                              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. 326/2022.     

                 
2. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a imobilului:”Parc de joacă – str. 

Fagului”, aparținând domeniului public al Municipiului Sebeș, loc. Petrești, cu nr. de inv. 
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81580 ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrării pentru obiectul de 

investiții ”Împrejmuire parc de joacă San Casa”- retras de pe ordinea de zi la propunerea 

inițiatorului. 

 

3. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului 

Sebeș a obiectivului de investiții: „Iluminat public pe străzile Viilor, Răstoacă și Simion 

Bărnuțiu - Municipiul Sebeș”- retras de pe ordinea de zi la propunerea inițiatorului. 

 

4. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului 

Sebeș a obiectivului de investiții: „Iluminat public pe străzile Drumul Sibiului și Plopilor, 

Municipiul Sebeș”- retras de pe ordinea de zi la propunerea inițiatorului. 

 

5. Proiect de hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al Municipiului 

Sebeș al imobilului ,,Ștrand sport și agrement”, cu nr. inv. 10861, ca urmare a demolării 

                                  Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                  Comisia economică- 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. 327/2022.     

 

6. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar al obiectelor de patrimoniu:,, 

Parcul Tineretului"cu nr. inv. 81182, aparținând domeniului public al Municipiului Sebeș, ca 

urmare a recepționării obiectivului de investiții :,,Reamenajare Parcul Tineretului, 

Reamenajare Lac – Municipiul Sebeș" 

                                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. 328/2022.     

 

7. Proiect de hotărâre privind  alocarea suplimentară a sumei de 1.592 lei pentru premierea 

unor cupluri care au îndeplinit 50 de ani de căsătorie în 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. 329/2022.     

 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș, județul Alba. 

                                     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. 330/2022.     

 

9. 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- se aprobă în unanimitate. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 331/2022.     



 8 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 

interne/externe. 

                                      Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                      Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Blaga- aș vrea să solicit colegilor mei consilieri un fel de amendament, de fapt este o 

solicitare sub formă de amendament, v-aș ruga stimați colegi să votați această solicitare sub 

formă de amendament. Având în vedere că este vorba de aprobarea contractării unui credit 

în valoare de aproximativ 74.000.000 lei, adică aproape jumătate din bugetul Municipiului 

Sebeș, propun următorul lucru din partea grupului de consilierii PSD- solicităm amânarea 

proiectului de hotărâre nr.359/2022 pentru o dată ulterioară timp în care să existe o dezbatere 

pentru cetățenii municipiului Sebeș, aceștia fiind singurii care pot solicita contractarea unui 

asemenea credit.Ei sunt cei care ne-au angajat și ne-au dat mandatul de 4 ani. 

Dl.Primar- în 2016 a fost luat un credit de 15 milioane, în 2009 am ajuns la un credit de 15 

milioane pentru proiecte europene. Sumele nu au fost folosite pentru proiecte europene au 

fost folosite pentru nevoile municipiului Sebeș. În 2019 am spus că  avem nevoie de o soluție 

ca un colac de salvare, o companie se poate dezvolta atunci când are nevoie dacă are 

nevoie..Ca să depui o cerere de rambursare trebuie să plătești, ca să plătești trebuie să ai 

disponibil, dacă nu ai disponibil nu plătești și nu primești banii înapoi. Sebeșul este dezvoltat 

economic, are un buget onorabil și le mulțumim tuturor contribuabililor. 

Dl.Primar- face o prezentare a sumelor pentru fiecare finațare în parte, suma care ne este 

dată și cea care trebuie completată până la finalizarea investiției pentru implementarea 

proiectului.  

Dl.Primar-asta nu înseamnă că luăm credit, e o soluție de urgență, dacă trebuie luăm, dacă nu 

nu luăm. Și în anul 2019 am aprobat o sumă și nu am luat nimic.Gradul de îndatorare permis 

de lege este de 30%, noi dacă am lua toți banii aceștia am ajunge la 19%.Nu putem să facem 

tot pe resursa noastră.Singura soluție să iei bani este să ai bani. Ne propunem să avem un 

colac de salvare, dacă avem nevoie de resursă.Dacă mâine Municipiul Sebeș are o factură de 

câteva milioane de achitat să aibă această posibilitate.Nu are nevoie, nu i-a banii.E foarte 

simplu, așa funcționează o țară, o companie, o familie.Pe resursa Sebeșului nu se pot realiza 

aceste investiții, bugetul Sebeșului a ajuns la acest nivel tocmai datorită fomdurilor europene, 

că nu am mărit impozitele și taxele, am mărit la companii de la 1 la 1,3.Un oraș nu înseamnă 

doar niște funcționari care își iau niște salarii, un oraș înseamnă iluminat, înseamnă sănătate, 

înseamnă educație, înseamnă curățenie, înseamnă asfaltări, înseamnă corpuri de iluminat și 

înseamnă și investiții. Acum că am îndrăznit să scriem proiecte de sute de milioane de lei să 

oprim dezvoltarea Sebeșului? În acest moment Municipiul Sebeș își poate acoperi în cazul în 

care aș lua acest credit doar prin impozitul clădirii o singură companie din Sebeș și în Sebeș 

sunt 1200 de firme active. Sebeșul are dezvoltare economică continuă.Astăzi Sebeșul are cele 

mai multe șantiere din județul Alba. 

Dl.Blaga- PSD nu se opune investițiilor, se opune îndatoririi cetățenilor de către primărie. 

Investițiile să continue dar să nu ne împrumutăm. 

Dl.Șerbănescu- împrumutul care este promovat raportat la 12 ani și la 12 luni și la nr.de  

populație pe care o are mun.Sebeș,  gradul de îndatorare pe persoană este de 3,5 euro pe lună, 

vreo 15 de lei pe lună. 

Dl.Blaga-dacă vreți să votăm ce am propus. 

Din păcate dumneavoastră ați votat ordinea de zi, la începutul ședinței am votat ordinea de zi 

și nu putem să îl scoatem, nu există temei legal să îl scoatem de pe ordinea de zi în condițiile în 

care ordinea de zi ați votat-o.  

Dl.Blaga- în semn de protest eu și colegul meu de la PSD- Salău o să părăsim ședința. 

Dl.Salău și dl.Blaga părăsesc sala de ședință- 11 consilieri prezenți. 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 332/2022.     
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11. Proiect de hotărâre privind însușirea reevaluării activelor fixe aflate în patrimoniul 

Municipiului Sebeș. 

                                       Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                       Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 333/2022.     

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi: Tineretului, 

Arini, Zăvoi și Crângului, Municipiul Sebeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 

cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

                                         Comisia economică- aviz favorabil 

                                         Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 334/2022.     

 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 243/2022 desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Consiliile de Administraţie a Şcolilor din 

învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeş, pentru 

anul școlar 2022-2023. 

                                          Comisia de învățământ-aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 335/2022.     

 

14. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii  de inventar al obiectului de patrimoniu 

,,Dispensar medical nr.2 Municipiul Sebeș"cu nr.de inv.10029, aparținând domeniului privat 

al Municipiului Sebeș situat în str.M.Kogălniceanu, nr.128, Municipiul Sebeș. 

 

                                          Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                          Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 336/2022.     

 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 341/2019 pentru aprobarea proiectului 

(cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente proiectului  ”Modernizare sistem de iluminat 

public în Cartierul Valea Frumoasei, Str. Mihail Kogălniceanu, Str. Mircea cel Mare, Str. Sava 

Henția și extindere sistem de iluminat public pe Str. Fântânele, din municipiul Sebeș”, cod 

SMIS 123956. 

                                          Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 337/2022.     

 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 21/2022 

privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative care se vor desfășura în cursul 

anului 2022, prin introducerea unui nou eveniment: „Festivalul Sporturilor de Contact 2022” 

 

                                         Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 338/2022.     
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Căminului Pentru 

Persoane Vârstnice Sebeș, Județul Alba. 

 

                                         Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                         Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 339/2022.     

                                    

18. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unui autoturism aflat în patrimoniul 

municipiului Sebeș către Școala Gimnazială Nr.2 Sebeș. 

 

                                         Comisia de învățământ- aviz favorabil 

                                         Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 340/2022.     

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat al obiectivului de 

investiții: ,,Construire locuințe sociale" 

 

                                          Comisia economică- aviz favorabil 

                                          Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 341/2022.     

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui număr de 3 contracte având ca 

obiect concesionarea unor spații cu destinația cabinete medicale sau stomatologice situate în 

clădirea Dispensarului Medical Petrești – Sebeș. 

 

                                        Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                        Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 342/2022.     

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. și R.L.U proiect  nr. 

311/2022-Elaborare P.U.Z.-,,Reglementare zona servicii prin conversie zonaI (zona unități 

industriale de producție și depozitare) în IS1(zona servicii)-Răhău, str. Principală nr.1; 

beneficiar PFA Cheșculescu Constantin. 

 

                                        Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 343/2022.     

 

22. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrare Serviciului Public de 

Administrarea Patrimoniului Sebeș, a imobilului ,,Corp de clădire E"din cadrul Liceului cu 

Program Sportiv Florin Fleșeriu-nr.inv 10907. 

 

                                        Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                        Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 344/2022.     
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23. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar al mijloacelor fixe str.Sălane, 

str.Florilor, str.Cânepiști ca urmare a finalizării și efectuării lucrărilor ,,Îmbrăcăminte 

bituminoasă ușoară pentru impermeabilizare străzi, pentru reducerea prafului și a 

pulberilor, Municipiului Sebeș"  

 

                                       Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                       Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 345/2022.     

 

24. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de  110,59 mii 

lei. 

                                     Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 346/2022.     

 

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului ”Școala 

Gimnazială Petrești” situat administrativ în municipiul Sebeș, loc. Petrești, str. Valea 

Sebeșului, nr. 9, jud. Alba în ”Casa Fanfarei Petrești” 

 

                        Comisia de administrație- aviz favorabil 

                         Comisia de învățământ- aviz favorabil 

 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 347/2022.     

 

26. Informarea nr.73562/31.10.2022 a locuitorilor localității Rahău referitoare la remedierea 

situației dezastruoase a străzilor după efectuarea lucrărilor de canalizare. 

 

27. Informarea nr.78056/04.11.2022 doamnei VLAD CLAUDIA și a domnului PETRUȚA 

MIHAI deținătorul firmei SC MIHAI DECOR CONSTRUCT- referitoare la aprobarea 

renovarii în interesul comunității pe cheltuieli personale a  troiței situată în Mun.Sebeș, la 

intersecția străzilor Augustin Bena cu Ștefan cel Mare în aproprierea Bisericii Mari, în parcul 

mic de lângă râul Sebeș. 

Dl.Primar- suntem de acord cu condiția de a se respecta structura și forma existentă. 

 

28. Informarea nr.77876/04.11.2022 a doamnei COZMEAN COSMINA-ALINA referitoare la 

modificarea prevederilor art.4, alin 1 lit a) din Anexa 1 la HCL 216/2018 privind aprobarea 

acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social 

sau aflate în risc de marginalizare și ecluziune socială, cu domiciliul pe raza Municipiului 

Sebeș. 

 

    ORDINE SUPLIMENTARĂ       

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între 

Municipiul Sebeș și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării 

proiectului”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” cod MySmis 130963. 

 

                                  Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 348/2022.     
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2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeș 

și din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Sebeș. 

 

                                   Comisia economică- aviz favorabil 

                                   Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Radu A- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 349/2022.     

 

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 care se completează cu înregistrarea ședinței,  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  22.11.2022 

 
   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, RADU ALEXANDRU                                                         VLAD CRISTINA ELENA  
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