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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  

CONSILIUL LOCAL  

Nr.1028/22.12.2022 

 

 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

          Încheiat  azi 06.12.2022,  ora 14,00  cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a 

Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba . 

           Dl.Bogdan G-- prin dispoziția Primarului Municipiului Sebeș nr.1163/06.12.2022 a fost 

convocat Consiliul Local al Municipiului Sebeș în ședință  extraordinară cu convocare de îndată  astăzi 

orele 14,00 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 14 consilieri din 

totalul de 19, lipsesc domnii consilieri: Bogdan A,Popiuc M, Radu C, Salău M și Șerbănescu R.  
Dl.Radu C- participă la ședința de consiliu de pe telefonul mobil, nu se poate conecta altfel, nu merge aplicația. 

 Ședința se poate desfășura în condiții de legalitate. 

          Dl.Bogdan G – pe ordinea de zi avem 2 proiecte de hotărâri. 

          Dl.Bogdan G- dă citire ordinii de zi a ședinței de consiliu de îndată. 

 

 

ORDINE DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada: 06 

decembrie 2022 – 06 martie 2023. 

 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului pe anul 2022 a instituțiilor finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 20,00 mii lei pentru ordonator 

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș 

 
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

 

  Dl.Bogdan G- supune la vot ordinea de zi- se aprobă în unanimitate. 

 

 

ORDINE DE ZI  

 

1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada: 06 

decembrie 2022 – 06 martie 2023. 

                             Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- 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.355/2022 

 

 

2.Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului pe anul 2022 a instituțiilor finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 20,00 mii lei pentru ordonator 

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș 
                                Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- 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.356/2022 

Dl.Bogdan D- doar vreau să mă lămuresc, din câte am citit în proiect acești bani sunt pentru 

completare la aceea sponsorizare dată de Star Assembly pentru achiziționarea 

ambulanței.Când va fi achiziționată aeastă ambulanță și care este prețul ei total? 

Dl.Primar- cei de la Star Assembly ne-au dat 65.000 de euro, este o valoare mai mică decât 

valoarea necesară, noi am cerut o evaluare, este vorba de o mașină mercedes pentru că în 

contractul de sponsorizare asta se cere și cu dotări de ambulanță pentru ceea ce înseamnă 

ambulanță socială pentru că dotările sunt de nivel mediu nu sunt ca cele pentru urgență, noi 

am contactat un furnizor de astfel de ambulanțe și ei ne-au făcut o ofertă mai mare decât cea 

care a fost în mai pentru că la un moment dat în mai a fost 65.900  și acum 68.047 suma fără 

tva.Termenele de livrare sunt undeva la 10 luni de zile, suntem în procedură de achiziție și în 

condițiile în care resursa nu este suficientă dorim să nu pierdem finanțarea și până la urmă să 

putem achiziționa această ambulanță.Este ambulanță de tip A1 și este doar pentru transportul 

bolnavilor și nu pentru cei de la urgență,acesta este motivul pentru care ar trebui să alocăm o 

sumă pentru că prețurile din păcate sunt așa cum sunt, oricum este procedură de achiziție, 

licitație pe SEAP se poate înscrie oricine, orice dealer de astfel de mașini. 

 

Dl.Bogdan G - 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  06.12.2022 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, Bogdan Găinar Viorel                  VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


