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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  

CONSILIUL LOCAL  

Nr.1027/22.12.2022 

 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

          Încheiat  azi 28.11.2022,  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.1060/28.11.2022 a fost convocat 

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

16,00 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: Bogdan D,Lorintz L, Popiuc 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.Radu A – pe ordinea de zi avem 5 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 majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 14,00 

mii lei si a bugetului pe anul 2022 a instituțiilor finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii cu suma de 325,76 mii 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 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Achiziționarea de echipamente 

destinate reducerii infecțiilor nasocomiale în cadrul SpitaluluiMunicipal Sebeș"și a 

cheltuielilor legate de proiect. 

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 

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

culte, sănătate și familie 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de parcelare a 

imobilului  ,,cimitir” situat administrativ în Sebeș, str. Augustin Bena, nr.85, înscris în 

CF nr. 80542, nr. cad. 80542 în suprafață 49.598 mp., aflat în domeniul public al 

Municipiului Sebeș, jud. Alba    

     

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină  
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de licitație, a tipului de valorificare, de 

licitație și a prețurilor de pornire pentru licitația principală de masă lemnoasă pe picior-

producția anului 2023. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

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

 

5.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Sebeș, la Programul 

Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa prioritară 11 Măsuri de îmbunătățire a 

eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 

11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale, 

Apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din 

surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale și 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  proiectul „Înființare centrale 

fotovoltaice în vederea acoperirii consumului clădirilor publice și iluminatului public în 

cadrul UAT Municipiul Sebeș, județul Alba” 

 

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu 

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

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

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

 

 

ORDINE DE ZI  

 

 

1. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 14,00 

mii lei si a bugetului pe anul 2022 a instituțiilor finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii cu suma de 325,76 mii pentru ordonator Direcția Generală de Asistență 

Socială, Medicală și Comunitară Sebeș. 

                                 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.350/2022 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Achiziționarea de echipamente 

destinate reducerii infecțiilor nasocomiale în cadrul SpitaluluiMunicipal Sebeș"și a 

cheltuielilor legate de proiect. 

                                 Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                 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.351/2022 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de parcelare a 

imobilului  ,,cimitir” situat administrativ în Sebeș, str. Augustin Bena, nr.85, înscris în 

CF nr. 80542, nr. cad. 80542 în suprafață 49.598 mp., aflat în domeniul public al 

Municipiului Sebeș, jud. Alba    

                                   Comisia de administrație- aviz favorabil 
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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.352/2022 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de licitație, a tipului de valorificare, de 

licitație și a prețurilor de pornire pentru licitația principală de masă lemnoasă pe picior-

producția anului 2023. 

                                  Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Bogdan A- nu participă la acest vot. 

Dl.Salău- dacă este cineva de la Ocol, nu am găsit în materiale motivarea pentru care se 

taie, care este motivul sau care sunt motivele?  

Dl.Morar –director Ocolul Silvic Sebeș-în lista propusă pentru licitație este exact 

posibilitatea prevăzută în amenajament după regimul silvic, sunt stabilite parcelele, s-au 

inventariat, acesta e volumul și o parte din lemnul acesta se vinde pe picior și diferența 

să fie fasonat la drum auto conform reglementărilor din Codul Silvic. Atât prevăd toate 

normele tehnice silvice să se exploateze și așa se face licitația principală cu toate, se 

oferă tot volumul la licitația pe anul 2023 și am vrea să îl facem mai repede de obicei 

veneam numai în ianuarie cu lista aceasta dar am vrea să facem mai repede să nu se 

umple piața de lemn, prețurile la lemn sunt în scădere foarte mare. 

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

           -10 voturi pentru-Albu,Alisie,Bogdan G, Lupu, Marcu,Popa,Radu A,Rodean,Săliștean,Stoica 

           -  4 abtineri- Blaga, Luca, Salău, Radu C 

           -   vot contra –  

           - 1 neparticipare la vot-Bogdan A 

Dna Vlad arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr.353/2022 

 

5. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Sebeș, la Programul 

Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa prioritară 11 Măsuri de îmbunătățire a 

eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 

11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale, 

Apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din 

surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale și 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  proiectul „Înființare centrale 

fotovoltaice în vederea acoperirii consumului clădirilor publice și iluminatului public în 

cadrul UAT Municipiul Sebeș, județul Alba” 

                                       Comisia economică- 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.354/2022 

 

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  28.11.2022 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, RADU ALEXANDRU                   VLAD CRISTINA ELENA 
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