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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  

CONSILIUL LOCAL  

Nr.14/11.01.2023 

 

 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

          Încheiat  azi 05.01.2023,  ora 12,00  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.6/05.01.2023 se convoacă 

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

12,00 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 16 consilieri din 

totalul de 19, lipsesc domnii consilieri: Bogdan D, Radu C și Salău M. 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 aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii 

precedenți pentru acoperirea golului temporar de casă al secțiunii de funcționare si 

dezvoltare. 

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative 

care se vor desfășura în cursul lunii ianuarie a anului 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. 

 

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

 

 

ORDINE DE ZI  

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii 

precedenți pentru acoperirea golului temporar de casă al secțiunii de funcționare si 

dezvoltare. 

                                                      Comisia economică- aviz favorabil 

Dl.Primar- pentru a funcționa orice unitate administrativ teritorială trebuie să avem un 

buget alocat de la ministerul de finanțe, alocările bugetare pentru anul acesta se fac 

după data de 9.Întrucât Municipiul Sebeș are banii în cont din excedentul anilor 
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precedenți, putem utiliza acești bani pentru a achita furnizori, salariile oamenilor, 

întrucât alocarea de resursă de către minister se face după data de 9, ori noi trebuie să 

plătim salariile până în data de 10 plus că tot ceea ce înseamnă facturi sau ce avem pe 

utilități în această perioadă, avem resursă și deblocăm din fondul de rezervă iar 

lucrurile se vor regla după ce ne va face alocare ministerul de finanțe pe cotele de pe 

anul 2023, de aceea am inițiat acest proiect de hotărâre pentru ca activitatea primăriei 

să funcționeze, adică nu există un minus în casă, casa se închide pe zero la finele anului 

și se deschide o nouă direcție, o nouă resursă disponibilă unității administrative 

începând cu 1 ianuarie 2023, asta facem astăzi.  Banii sunt ai Municipiului Sebeș, sunt la 

dispoziția Municipiului Sebeș doar că se mută dintr-un capitol în altul. 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 16 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 1/2023.     

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative 

care se vor desfășura în cursul lunii ianuarie a anului 2023. 

                                                       Comisia de învățământ –aviz favorabil 

Dl.Bogdan G- supune la vot proiectul de hotărâre- se aprobă în unanimitate- 16 voturi pentru. 

Dna Vlad- arată că s-a aprobat proiectul de hotărâre și s-a adoptat HCL nr. 2/2023.     

 

 

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  05.01.2023 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, Bogdan Găinar Viorel                  VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


