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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA SIBIULUI 
 

 

 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi,  

14.10.2022 , ora 08:00, în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local 

al orașului Ocna Sibiului 

 

 

Pentru organizarea ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al 

orașului Ocna Sibiului din data de 14.10.2022, s-a procedat la punerea la dispoziția 

consilierilor locali a materialelor de ședință pe suport electronic. 

Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al orașului Ocna 

Sibiului, a fost convocată prin Dispoziția primarului orașului Ocna Sibiului nr. 

116/13.10.2022 cu participarea următoarelor persoane: 

 

- din numărul total de 13 consilieri locali, sunt prezenti 9, ședința fiind legal constituită 

(lipsesc următorii consilierii locali: Bunaciu Iulian-Dragoș, Buta Daniela, Cristea 

Adrian – Nicolae, Negrilă Radu), ședința fiind statutară și legal constituită.   

- Primarul Orașului Ocna Sibiului – domnul Predescu George –Claudiu; 

- Secretar general al orașului Ocna Sibiului – doamna Rus Cosmina-Diana; 

- Invitați: - 

- Delegați mass-media : - 

- Cetățeni: -  

- Asociații constituite conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată: - 
 

Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al orașului Ocna 

Sibiului, a fost deschisă de către primarul orașului Ocna Sibiului, domnul Predescu George -

Claudiu. 

 

Domnul primar Predescu George-Claudiu: Bună dimineața! Având în vedere 

urgența de astăzi, la ședința viitoare vom aproba ambele procese verbale. 

 

Se propune președinte de ședință domnișoara viceprimar Cărăbulea Camelia , care 

este votată în unanimitate dupa care se trece la prezentarea Ordinii de zi a ședinței 

extraordinare convocate de îndată. 

 

Domnișoara Cărăbulea Camelia, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi. 

 

Ordinea de zi cu care au fost informați consilierii locali, este următoarea: 

 

1.Alegerea președintelui de ședință. 

2.Proiect de hotărâre nr. 108/2022 privind aprobarea participării  UAT Ocna 

Sibiului, în cadrul proiectului ,,Dotare cu echipamente video de monitorizare în timp real si 

achizitionarea sistemelor de avertizare si asistență anti-coliziune în localitatea Ocna Sibiului, 
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judetul Sibiu” și depunerea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

Componenta 10 – Fondul Local, Investiția: I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local). 

 

iniţiator: primar Predescu George-Claudiu,  

documente insoțitoare:  

 

 referatul de aprobare nr. 7139/13.10.2022 al primarului orașului Ocna Sibiului privind 

aprobarea participării  UAT Ocna Sibiului, în cadrul proiectului ,,Dotare cu 

echipamente video de monitorizare în timp real si achizitionarea sistemelor de 

avertizare si asistenta anti-coliziune in localitatea Ocna Sibiului, judetul Sibiu” și 

depunerea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

Componenta 10 – Fondul Local, Investiția: I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local); 

 raportul de specialitate nr. 7140/13.10.2022 al viceprimarului orașului Ocna Sibiului, 

privind aprobarea participării  UAT Ocna Sibiului, în cadrul proiectului ,,Dotare cu 

echipamente video de monitorizare în timp real si achizitionarea sistemelor de 

avertizare si asistenta anti-coliziune in localitatea Ocna Sibiului, judetul Sibiu” și 

depunerea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

Componenta 10 – Fondul Local, Investiția: I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local); 

 

Comisia  nr. 1 pentru activități  economico-financiare, buget-finanțe-contabilitate, 

impozite și taxe locale; 

Comisia  nr. 3  pentru probleme de administrație publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și liniștii publice  a drepturilor cetățenești; 

Comisia  nr. 5 pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului 

public, privat, protecţia mediului, servicii, comerţ,turism;  

 

 

Se supune la vot Ordinea de zi respectiv a ședinței extraordinare convocate de 

îndată, care este votată  în unanimitate dupa care se trece la dezbateri. 

 

La punctul 1 al Ordinei de zi s-a adoptat  Hotărârea nr. 107/2022 privind alegerea 

președintelui de ședință, fiind aleasă domnișoara viceprimar CĂRĂBULEA CAMELIA cu 

9 voturi “pentru”, pentru a celor 9consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 

 

Președintele de ședință Cărăbulea Camelia   - La punctul 2 al Ordinei de zi avem 

Proiect de hotărâre nr. 108/2022 privind aprobarea participării  UAT Ocna Sibiului, în 

cadrul proiectului ,,Dotare cu echipamente video de monitorizare în timp real si 

achizitionarea sistemelor de avertizare si asistență anti-coliziune în localitatea Ocna Sibiului, 

judetul Sibiu” și depunerea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

Componenta 10 – Fondul Local, Investiția: I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local). 

 

iniţiator: primar Predescu George-Claudiu,  

documente insoțitoare:  
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 referatul de aprobare nr. 7139/13.10.2022 al primarului orașului Ocna Sibiului privind 

aprobarea participării  UAT Ocna Sibiului, în cadrul proiectului ,,Dotare cu 

echipamente video de monitorizare în timp real si achizitionarea sistemelor de 

avertizare si asistenta anti-coliziune in localitatea Ocna Sibiului, judetul Sibiu” și 

depunerea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

Componenta 10 – Fondul Local, Investiția: I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local); 

 raportul de specialitate nr. 7140/13.10.2022 al viceprimarului orașului Ocna Sibiului, 

privind aprobarea participării  UAT Ocna Sibiului, în cadrul proiectului ,,Dotare cu 

echipamente video de monitorizare în timp real si achizitionarea sistemelor de 

avertizare si asistenta anti-coliziune in localitatea Ocna Sibiului, judetul Sibiu” și 

depunerea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

Componenta 10 – Fondul Local, Investiția: I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local); 

 

Comisia  nr. 1 pentru activități  economico-financiare, buget-finanțe-contabilitate, 

impozite și taxe locale; 

Comisia  nr. 3  pentru probleme de administrație publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și liniștii publice  a drepturilor cetățenești; 

Comisia  nr. 5 pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului 

public, privat, protecţia mediului, servicii, comerţ,turism;  

 

dl. primar Predescu George-Claudiu –. Referitor la acest proiect ,,Dotare cu 

echipamente video de monitorizare în timp real si achizitionarea sistemelor de avertizare si 

asistenta anti-coliziune in localitatea Ocna Sibiului, judetul Sibiu”  pe care dorim să-l 

depunem în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 10, vreau să vă 

spun faptul că aceste camere video vor fi amplasate în zonele  de interes ale orașului. 

 dl.consilier local Gligor Vasile – eu cred că trebuie să facem niște proiecte mult mai 

necesare  

dl. primar Predescu George-Claudiu – aceasta este axa. Când se deschide o axă 

care ne interesează noi depunem proiecte. De exemplu axa cu panourile solare ar fi 

extraordinară pentru oraș, acum suntem la analiza energetică, sperăm că vom prinde. Am 

depus și pentru clădirea primăriei este vorba de 1 milion de euro pentru reabilitarea ei, 

deocamdată nu avem niciun răspuns. 

dl.consilier local Gligor Vasile – era mai bine să terminăm cu clădirea și apoi si acest 

proiect cu camerele video. 

 

Președintele de ședință Cărăbulea Camelia    - Dacă sunt și alte întrebări? Dacă nu, 

supunem la vot! 

 

Având în vedere faptul că nu mai sunt întrebări precum și avizele favorabile ale 

comsiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 președintele de ședință supune  la vot Proiectului de 

Hotărâre nr. 108/2022 privind aprobarea participării  UAT Ocna Sibiului, în cadrul 

proiectului ,,Dotare cu echipamente video de monitorizare în timp real si achizitionarea 

sistemelor de avertizare si asistență anti-coliziune în localitatea Ocna Sibiului, judetul Sibiu” 

și depunerea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 10 – 

Fondul Local, Investiția: I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 

infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), cu 9 voturi “pentru”, 0 
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”abțineri” 0 voturi ”împotrivă”, pentru a celor 9 consilieri prezenţi din totalul de 13 

aflaţi în funcţie. 
 

 

Președintele de ședință Cărăbulea Camelia    – alte întrebări? Vă mulțumim! 

 

Având în vedere faptul că nu mai sunt întrebări și luări de cuvânt, Ordinea de zi s-a 

epuizat, sedinţa s-a încheiat. 

        Presedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 

Omisiuni de consemnare:   

 

 

 

 

 
 PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ ,                                SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,                                                                                 

CĂRĂBULEA CAMELIA                                                                  OCNA SIBIULUI, 

                                                                                          RUS COSMINA-DIANA 

 


