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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  
CONSILIUL LOCAL  

Nr.11/11.01.2023 
 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

              Încheiat  azi 22.12.2022, ora 14,00 cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local 

al Municipiului Sebeş, jud. Alba. Participă la ședință: Gligor D, Morariu Gh,Borz D, Galață C, 

Rotaru A, Ekart F, Ordean D- SPAP, Cănija N- Direcția Poliția Locală, Maria Toca- Căminul 

pentru Persoane Vârstnice, Țărean I, Goția Ramona- DGASMC și Franchini Anca-Spitalul 

Municipal Sebeș. 

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

sunt prezenţi 18 consilieri din totalul de 19, lipsește domnul consilier Stoica P. 

            D-na Vlad-ședința se poate desfășura în condiții de legalitate, un număr de 18 consilieri este 

prezent. 

            Dna Vlad- supune la vot: 

- procesul verbal ședinței de consiliu ordinare din data de 22.11.2022- 14 voturi pentru și 4 abțineri: 

Blaga, Luca, Radu C și Săliștean R.( motivând că au lipsit de la ședința din data de 22.11.2022 ) 

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

28.11.2022- 17 voturi pentru1 abținere-Radu C (motivând că a lipsit de la ședința din data de 

28.11.2022 )  

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

06.12.2022-17 voturi pentru și 1 abținere Radu C (motivând că a lipsit de la ședința de consiliu din 

data de 06.12.2022) 

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

15.12.2022-17 voturi pentru și 1 abținere Radu C (motivând că a lipsit de la ședința de consiliu din 

data de 15.12.2022) 

             Dl.Bogdan G-prin dispoziția Primarului Municipiului Sebeș nr.1199 a fost convocat 

Consiliul Local al Municipiului Sebeș în ședință publică ordinară astăzi 22.12.2022 ora 14,00. 

Ședința se desfășoară cu prezența fizică a domnilor consilieri în sala Gheorghe Maniu "din cadrul 

Centrului Cultural ,,Lucian Blaga" Sebeș.  

             Dl.Bogdan G- pe ordinea de zi avem 22 de proiecte și 2 informări iar pe ordinea de zi 

suplimentară 6 proiecte de hotărâri. 

             Dl.Primar- retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâri aflate la pct.17 și 18. 

                          

ORDINE DE ZI 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare în vederea vânzării imobilului 

teren în cotă de ½ din imobilul teren înscris în CF nr. 71223, nr. top.93, sub B4, situat 

administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș, loc. Petrești, str. Crișan, nr. 28, 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  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării a 4 (patru) locuri de taxi aflate pe strada 

24 Ianuarie și relocarea acestora paralel cu stația existentă de pe strada Libertății din 

Municipiul Sebeș. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public 

și privat. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. și RLU proiect  nr. 29/2011-

Elaborare P.U.Z. ,,Construire hală dezmembrări auto,, Sebeș, str. Luncii, nr.38; beneficiar : 

S.C.Sastre Iron S.R.L. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

administrarea domeniului public și privat. 

 

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

GHEORGHE NISTOR, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Sebeș în Adunarea 

generală a Asociaţiei „APA ALBAˮ-  

 Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

 

5. Proiect  de hotărâre privind propunerea de teren aferent construcțiilor proprietate 

personală 

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. 

 

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

situat în str.Arinilor înscris în CF nr.84457, cu nr.cad.84457 în suprafață de 1.108 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. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a 

Ocolului Silvic Sebeș RA  

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

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

 

8. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL 287/2022 privind  aprobarea numărului de 

burse aferente  anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat 

cu modificările și completările ulterioare. 

 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. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei a cinci contracte de închiriere 

A.N.L. 
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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 Statului de funcții al Spitalului Municipal Sebeș, 

Județul Alba. 

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. 

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Sebeș, județul Alba, după promovarea în clasă superioară a unui 

funcționar public. 

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 modificării Contractului de concesiune nr. 

72/15909/27.08.2022 și cesionarea acestuia în favoarea d-lui. Cibu Simion. 

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 darea în administrare către Centrul Cultural ,,Lucian 

Blaga"a imobilului ,,Casa Fanfarei"situat administrativ în municipiul Sebeș, loc.Petrești, 

str.Valea Sebeșului, nr.9, jud.Alba 

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. 

 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției datorate de beneficiarii 

serviciilor sociale acordate de Centrul de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoanelor Vârstnice 

din cadrul Direcției Generale 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 și Comisiei 

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

culte, sănătate și familie. 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată 

Asociaţiei Diakoniewerk Internaţional, pe anul 2023, precum şi aprobarea Convenţiei 

provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială. 

 

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. 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată 

Asociației Filiala Filantropia Ortodoxă Sebeş, pe anul 2023, precum şi aprobarea Convenţiei 

provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială. 

 

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. 

 

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

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

excluziune socială, cu domiciliul pe raza municipiului Sebeş. 

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. 

 

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

 

19.Proiect de hotărâre privind asigurarea gratuității pentru elevii din învățământul 

preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș la 

transportul public local de persoane precum și aprobarea regulamentului de acordare a 

facilităților la transportul public local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar 

acreditat/autorizat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș pentru anul 

2023. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al 

Direcției Generale 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, și Comisiei 

pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină  

 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 23/2022 

pentru aprobarea Programului activităţilor socio-culturale pe anul 2022 al Centrului de zi  

pentru persoane vârstnice, Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și Centrului 

de zi pentru copii cu dizabilități din subordinea  Direcției Generale de Asistenţă Socială, 

Medicală și Comunitară Sebeş. 

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. 
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22.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii obiectului de inventar cu nr. 

80574 - Drum vicinal nr. 1444/1 în strada Vișinului - domeniul public. 

 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public 

și privat. 

23. Informarea nr.80222/15.11.2022 a doamnei ALOMAN RUSALINA –cerere referitoare la 

montarea troiței la izvor în Petrești. 

24. Informarea nr.85643/12.12.2022 a domnului PÂRVU IOAN- referitoare la cuprinderea în 

calendarul manifestărilor dedicate sărbătoririi urbei ,,Zilele Municipiului Sebeș 2023"de 

acțiuni dedicate sportului și sportivilor care au scris istorie în Sebeș. 

 

ORDINE SUPLIMENTARĂ 

 

1.Proiect de hotărâre privind modificarea 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. 

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. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului compensațiilor în bani care se vor 

acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș, 

pentru timpul efectiv de lucru. 

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. 

3. Proiect de hotărâre privind diminuarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 2.462,43 

mii lei și redistribuiri de credite bugetare între capitolele bugetului local 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului local al 

Municipiului Sebeș la 20.12.2022 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii  „Parc de joacă strada Crângului, Municipiul Sebeș” - proiect nr. 137/2022. 

 

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. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea SF pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare curte 

Grădinița nr.4 Sebeș" 

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. 

 

Dl.Bogdan G- supune la vot ordinea de zi fără cele 2 proiecte de hotărâri- se aprobă în unanimitate. 

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

 

ORDINE DE ZI 
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1 Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare în vederea vânzării imobilului 

teren în cotă de ½ din imobilul teren înscris în CF nr. 71223, nr. top.93, sub B4, situat 

administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș, loc. Petrești, str. Crișan, nr. 28, jud. Alba și 

notificarea constructorului de bună-credință cu privire la exercitarea dreptului de 

preemțiune de către aceasta. 

                         Comisia de administrație- aviz favorabil 

                         Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 362/2022.     

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării a 4 (patru) locuri de taxi aflate pe strada 

24 Ianuarie și relocarea acestora paralel cu stația existentă de pe strada Libertății din 

Municipiul Sebeș. 

                           Comisia de urbanism- aviz favorabil 

                           Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 363/2022.     

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. și RLU proiect  nr. 29/2011-

Elaborare P.U.Z. ,,Construire hală dezmembrări auto,, Sebeș, str. Luncii, nr.38; beneficiar : 

S.C.Sastre Iron S.R.L. 

                            Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 364/2022 

 

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

GHEORGHE NISTOR, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Sebeș în Adunarea 

generală a Asociaţiei „APA ALBAˮ-  

                             Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 365/2022 

 

5. Proiect  de hotărâre privind propunerea de teren aferent construcțiilor proprietate 

personală. 

                               Comisia de urbanism- aviz favorabil 

                               Comisia de agricultură- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 366/2022 

 

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

situat în str.Arinilor înscris în CF nr.84457, cu nr.cad.84457 în suprafață de 1.108 mp, aflat în 

intravilanul Municipiului Sebeș, jud.Alba. 

                                  Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 367/2022 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a 

Ocolului Silvic Sebeș RA  

                                   Comisia de agricultură- aviz favorabil 

                                   Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre. 
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Voturi: 

           -17 voturi pentru-Albu,Alisie,Blaga,Bogdan D,Bogdan G,Lorintz, Luca,Lupu,Marcu, Popa, 

Popiuc,Radu A,Radu C,Rodean,Salău, Săliștean,Șerbănescu 

-1 abtinere-Bogdan A 

-   vot contra –  

-neparticipare la vot- 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 368/2022 

 

8. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL 287/2022 privind  aprobarea numărului de 

burse aferente  anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat 

cu modificările și completările ulterioare. 

                                         Comisia economică- aviz favorabil 

                                         Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 369/2022 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei a cinci contracte de închiriere 

A.N.L. 

                                           Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                           Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 370/2022 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Sebeș, 

Județul Alba. 

                                              Comisia economică- aviz favorabil 

                                              Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                              Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 371/2022 

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Sebeș, județul Alba, după promovarea în clasă superioară a unui 

funcționar public. 

                                                 Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 372/2022 

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 

72/15909/27.08.2022 și cesionarea acestuia în favoarea d-lui. Cibu Simion. 

                                                 Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                                 Comisia economică- aviz favorabil   

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 373/2022 

                                                

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Centrul Cultural ,,Lucian 

Blaga"a imobilului ,,Casa Fanfarei"situat administrativ în municipiul Sebeș, loc.Petrești, 

str.Valea Sebeșului, nr.9, jud.Alba 

                                               Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                               Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 374/2022 
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14. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției datorate de beneficiarii 

serviciilor sociale acordate de Centrul de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoanelor Vârstnice 

din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș. 

                                                 Comisia economică- aviz favorabil 

                                                 Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 375/2022 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată 

Asociaţiei Diakoniewerk Internaţional, pe anul 2023, precum şi aprobarea Convenţiei 

provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială. 

                                                  Comisia economică- aviz favorabil 

                                                  Comisia de învățământ- aviz favorabil  

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 376/2022 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată 

Asociației Filiala Filantropia Ortodoxă Sebeş, pe anul 2023, precum şi aprobarea Convenţiei 

provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială. 

                                                   Comisia economică- aviz favorabil 

                                                   Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 377/2022 

 

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

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

excluziune socială, cu domiciliul pe raza municipiului Sebeş- retras de pe ordinea de zi la 

propunerea inițiatorului, la începutul ședinței de consiliu. 

 

18. 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.- retras de pe ordinea de zi la propunerea 

inițiatorului, la începutul ședinței. 

 

19.Proiect de hotărâre privind asigurarea gratuității pentru elevii din învățământul 

preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș la 

transportul public local de persoane precum și aprobarea regulamentului de acordare a 

facilităților la transportul public local rutier pentru elevii din învățământul preuniversitar 

acreditat/autorizat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș pentru anul 

2023. 

                                                   Comisia economică- aviz favorabil 

                                                   Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 378/2022 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al 

Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș. 

                                                  Comisia economică- aviz favorabil 

                                                  Comisia de administrație- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 379/2022 
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21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 23/2022 

pentru aprobarea Programului activităţilor socio-culturale pe anul 2022 al Centrului de zi  

pentru persoane vârstnice, Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și Centrului 

de zi pentru copii cu dizabilități din subordinea  Direcției Generale de Asistenţă Socială, 

Medicală și Comunitară Sebeş. 

                                                    Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                                    Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 380/2022 

 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii obiectului de inventar cu nr. 

80574 - Drum vicinal nr. 1444/1 în strada Vișinului - domeniul public. 

                                                     Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                                     Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 381/2022 

 

23. Informarea nr.80222/15.11.2022 a doamnei ALOMAN RUSALINA –cerere referitoare la 

montarea troiței la izvor în Petrești. 

Dl.Primar- am reabilitat izvoarele de la Petrești și familia Aloman ne-a rugat să îi lăsăm să își 

pună acolo o troiță.Nu are nici un efect asupra populației, e o chestiune bună și nuu ne 

încurcă cu nimic.Dacă sunteți de acord să îi dăm acordul pentru montarea troiței. 

 

24. Informarea nr.85643/12.12.2022 a domnului PÂRVU IOAN- referitoare la cuprinderea în 

calendarul manifestărilor dedicate sărbătoririi urbei ,,Zilele Municipiului Sebeș 2023"de 

acțiuni dedicate sportului și sportivilor care au scris istorie în Sebeș. 

Dl.Primar- am avut 2 întâlniri cu dl.Pârvu, să facem o întâlnire și cu profesorii de sport, să acordăm 

o diplomă, sunt de acord, o să ne întâlnim anul viitor să stabilim, o să fie introdus în cadrul 

evenimentului. 

 

ORDINE SUPLIMENTARĂ 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea 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. 

                                           Comisia de învățământ- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 382/2022 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului compensațiilor în bani care se vor 

acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș, 

pentru timpul efectiv de lucru. 

                                             Comisia de administrație- aviz favorabil 

                                             Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 383/2022 

. 

3. Proiect de hotărâre privind diminuarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 2.462,43 

mii lei și redistribuiri de credite bugetare între capitolele bugetului local 

                                            Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 384/2022 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului local al 

Municipiului Sebeș la 20.12.2022. 

                                                 Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 385/2022 

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii  „Parc de joacă strada Crângului, Municipiul Sebeș” - proiect nr. 137/2022. 

                                                 Comisia economică- naviz favorabil 

                                                 Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 386/2022 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea SF pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare curte 

Grădinița nr.4 Sebeș" 

                                                 Comisia economică- naviz favorabil 

                                                 Comisia de urbanism- aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 18 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 387/2022 

 

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 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  22.12.2022 

 

 
   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, Bogdan Găinar Viorel                                                        VLAD CRISTINA ELENA  
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