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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEŞ  

CONSILIUL LOCAL  

Nr.13/11.01.2023 

 

 

 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

 

          Încheiat  azi 28.12.2022,  ora 12,00  cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de 

îndată a Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba . 

          Dl.Primar- a apărut o mică eroare la o anexă, la anexa 1 din hotărâre, respectiv o sumă,  

dintr-o greșeală s-a preluat o altă sumă  într-un tabel și dacă am respecta asta ar însemna să 

mărim un pic mai mult taxele decât cu indicele de inflație, ori nu e cazul că de fapt în toată 

hotărârea de consiliu este vorba de altceva, doar într-o anexă, dar pentru a nu greși și pentru a 

nu lăsa nici un loc de interpretare am constat că e mai bine să corectăm astăzi chiar dacă a 

fost doar o chestiune de redactare și nu altceva, considerăm că e bine să facem aceasta la fel 

cum am aprobat  hotărârea de consiliu, într-o anexă au apărut niște schimbări la pagina 4 și 5 

din anexa 1. 

           Dl.Bogdan G- prin dispoziția Primarului Municipiului Sebeș nr.1229 din 28.12.2022 a 

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

îndată  astăzi orele 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 15 

consilieri din totalul de 19, lipsesc domnii consilieri: Blaga L, Bogdan A, Radu C și Salău M. 

 Ședința se poate desfășura în condiții de legalitate. 

          Dl.Bogdan G – pe ordinea de zi avem un singur proiect de hotărâre. 

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

 

 

ORDINE DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 388/2022 privind 

nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate 

acestora,precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2023 

 
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor 

Transmis spre avizare comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină 

 

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

 

Dl Bogdan D –anul trecut sau acum 2 ani în perioada pandemiei impozitul pe clădiri, a 

hotelurilor, teraselor era mai mic decât impozitul pe celelalte clădiri nerezidențiale. Nu ar fi 

bine să le egalăm pentru că și celelalte firme în perioada aceasta de criză, în perioada de 

consum a gazului și a curentului și ei duc probleme grele.Cred că dacă noi mergem tot așa cei 

cu hoteluri și terase au impozitul mai mic pe clădiri.Având în vedere creșterea prețurilor,  

cred că impozitul trebuie să fie la fel pentru toți agenții economici. 
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Dl. Primar – nu este nici o diferență la nivelul anului acesta în ceea ce privește impozitul 

pentru hoteluri sau pentru restaurante sau pentru toate companiile la nivelul Municipiului 

Sebeș, este aceeași cotă de impozit în anul 2023 la fel cum a fost și în anul 2022. 

Dl Bogdan D –  Dar cred că în anul 2022 și 2021 cota de impozitare la hoteluri și terase  a 

fost mai mic față de celelalte clădiri. 

Dl.Primar- în covid au fost suspendate activitățile pentru HORECA, atunci lucrurile au stat 

diferit pentru că companiile nu au desfășurat activități economice pe perioada acelui an 

întrucât prin hotărâri de guvern au existat suspendări de activități așa cum știți în localitățile 

afectate de covid, a fost doar în aceea perioadă.Un sigur an a fost în situația aceasta în rest 

ceea ce înseamnă impozitul pe clădiri se aplică unitar în funcție de valoarea evaluată, aceleași 

cote pentru toate companiile de raza Municipiului Sebeș. 

Dl.Bogdan D- am înțeles, doar în perioada aceea a fost în rest am revenit la aceeași cotă. 

Dl.Primar- nu s-a schimbat nimic, dna Toma poate să confirme. 

D-na Toma C – Este adevărat, așa a fost, doar pentru perioada respectivă fiind pandemie. 

Dl.Bogdan D- ieri nu am putut să intru pe ședință că sunt plecat și de asta am întrebat să fiu 

lămurit. 

 

 

ORDINE DE ZI  

 

1.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 388/2022 privind 

nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate 

acestora,precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2023 

 

                             Comisia de administrație- 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.390/2022 

 

 

 

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. 

 

 

Sebeș la  28.12.2022 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș 

Consilier local, Bogdan Găinar Viorel                  VLAD CRISTINA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 


