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DISPOZIȚIA NR. 31/2023 

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

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ,  

           În temeiul prevederilor art. 133 alin(1), art. 134 alin. (5) lit. a indice 1 și lit. a indice 2, 

art. 135, și 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, 

 

 

 

DISPUNE 
 

 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică 

ordinară, în data 31.01.2023, ora 14,00. Ședința se va desfășura cu participarea fizică a 

consilierilor locali  în sala ,,Gheorghe Maniu "din cadrul Centrului Cultural ,,Lucian Blaga" Sebeș.  

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare 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  25.01.2023 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                Contrasemnează de legalitate, 

                                                               SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                                                 VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 1 la dispoziția nr. 31/2023 
 

 

PROIECT  AL ORDINII DE ZI 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Sebeș 

pe anul 2023, precum și estimări 2024-2026. 

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, Comisiei pentru amenajarea 

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

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

sănătate și familie și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente 

naturale și turism. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de parcelare a imobilului 

situat în str.Lucian Blaga nr.4, înscris în CF nr.76982, cu nr.cad.76982 în suprafață de 265 

mp, aflat în intravilanul Municipiului Sebeș, jud.Alba. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înregistrare a 

imobilului înscris în CF nr.77557 Sebeș, nr.cad.1623 ,,arabil"în suprafață 518 mp, aflat în 

domeniul public al Municipiului Sebeș, jud.Alba. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune 

nr.2368/15.04.1999 prin diminuarea suprafeței concesionate cu 222 mp și concesionarea 

acesteia în favoarea dobânditorului construcției, ca efect al vânzării. 

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 stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției 

lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane 

vârstnice Sebeș și/sau a susținătorilor legali ai acestora. 

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. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării Contractului de concesiune 

nr.98/43238/20.05.2021. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii a două contracte de închiriere locuință 

situate pe raza UAT a 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.  

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de pe raza Muunicipiului Sebeș pentru anul școlar 2023-2024. 

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. 

9.Proiect de hotărâre privind  însușirea raportului de evaluare în vederea vânzării 

imobilului teren în suprafață de 51 mp, înscris CF nr. 70689, nr. top. 70689, aflat în 

domeniul privat al Municipiului Sebes, str. Mihail Kogălniceanu, jud. Alba și notificarea 

constructorului de bună-credință cu privire la exercitarea dreptului de preemțiune de către 

aceasta. 

 

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. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului maxim al masei lemnoase care se va 

recolta şi valorifica în cursul anului 2023 din fondul forestier  proprietate publică a 

Municipiului Sebeș şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A., a tipurilor de 

valorificare, a prețurilor de valorificare prin vânzare directă și a nivelului maxim al tarifului 

pentru serviciile de exploatare forestieră. 

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.                              

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z și R.L.U proiect nr.3/2022-

Elaborare P.U.Z. ,,Construire hală debitare material lemnos, anexe, împrejmuire și 

extindere zonă industrială nepoluantă"Sebeș, extravilan; beneficiar: Adam Forest S.R.L 

prin Adam Nicolae. 

                     Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

administrarea domeniului public și privat  și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție 

mediu, monumente naturale și turism.     

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Sebeș, jud. 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.  

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  Contractului de închiriere – teren nr. 

135/32187/19.10.2017 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 



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

14.Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 376/22.12.2022 privind 

aprobarea nivelului subvenției ce urmează a fi acordată Asociaței Diakoniewerk 

Internațional, pe anul 2023, precum și aprobarea Convenției provizorii pentru acordarea de 

servicii de asistență socială. 

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.  

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei 

persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și 

excluziune socială, cu domiciliul pe raza municipiului 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.  

16.Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite, a metodologiei în vederea 

acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local, persoanelor singure sau familiilor din 

municipiul Sebeș și a localităților aparținătoare. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

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.  

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de lucrări sau acțiuni de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi executate de către persoanele majore apte de 

muncă din familia beneficiară de ajutor social, în anul 2023. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților socio-culturale pe anul 

2023 al Centrului de zi pentru Persoane Vârstnice Sebeș, Centrului de zi pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități și Centrului de zi Pentru Copii cu Dizabilități din subordinea Direcției 

Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară 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  SF pentru obiectivul de investiții,, Iluminat public 

pe strada Călărași – tronson cuprins între calea ferată și autostrada A1”. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

administrarea domeniului public și privat  și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, 

buget, finanțe.  



20.Proiect de hotărâre privind aprobarea  actualizării Anexei nr. 3 – Componența nominală 

a Comitetului Local pentru Situații de Urgență – UAT Sebeș, din Planul de analiză  și 

acoperire a riscurilor aprobat prin HCL nr. 72/31.03.2021. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

21.Proiect de hotărâre cu privire la neasumarea de către UAT Sebeș a responsabilităților 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziția produselor și a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru 

perioada 2023-2026. 

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. 

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

Administrarea Patrimoniului Sebeș, a imobilului „Locuință Lucian Blaga, BL. 61, AP. 6” nr. 

inventar 11109 la care s-au efectuat lucrări de reparații. 

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. 

23.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a imobilului ,,Clădire Bază 

Sportivă Pielarul,, având nr. de inv. 10941, ca urmare a finalizării si efectuării recepției la 

terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții  ,,Demolare imobil clădire Bază Sportiva 

Pielarul”  si radierea acestuia din inventarul domeniului 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 învățământ, 

cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și 

familie. 

24.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a imobilului Clădire Bază 

Sportivă str. Tipografilor, nr.4”, cu nr. inv. 10865, ca urmare a finalizării si efectuării 

recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Demolare imobil Clădire 

Bază Sportivă str. Tipografilor, nr.4, Municipiul Sebeș, jud. Alba” și  radierea acestuia din 

inventarul domeniului 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 învățământ, 

cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și 

familie. 

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative care 

se vor desfăşura în cursul anului 2023, în Municipiul Sebeș                                                  

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. 

26.Proiect de hotărâre privind premierea unui artist plastic din Municipiul Sebeș. 

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. 

27.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 din HCL Nr.32/2022, respectiv a 

Devizului general al obiectivului de investiții ,,Reabilitare corp clădire A, inclusiv 

reamenajări exterioare din strada Lucian Blaga, nr.76" 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

administrarea domeniului public și privat  și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, 

buget, finanțe.  

28.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului primar DORIN 

GHEORGHE NISTOR, reprezentantul Consiliului local al Municipiului sebeș în Adunarea 

generală a Asociației ,, APA 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.  

29.Informarea nr.2180/13.01.2023 privind activitatea SVSU pentru semestrul II Anul 2022. 

30.Informarea nr.2319/13.01.2023 –raport anual privind activitatea desfășurată în cadrul 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeș în anul 2022. 

31.Informarea nr.2434/16.01.2023- cerere de sponsorizare a domnului MEDREA ROBERT. 

32.Informarea nr.5537/20.01.2023-privind deplasarea Viceprimarului Municipiului Sebeș în 

Biograd na Moru, Croația, în perioada 13-15 ianuarie 2023. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

DORIN NISTOR 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ 

                                                              VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

                                                     



                                                                                                                       

 

 

 


