
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA SIBIULUI 
 

                                                     MINUTA 

ședinței extraordinare convocate de îndată din data de 28.10.2022  a  

Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului 

 

Consiliul Local al orașului Ocna Sibiului, județul Sibiu,  a fost convocat pentru 

şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 28 octombrie 2022 prin Dispoziţia 

Primarului orașului Ocna Sibiului, județul Sibiu nr. 119 emisă la data de  26 octombrie 2022, 

cu participarea următoarelor persoane: 

- din numărul total de 13 consilieri locali, sunt prezenti 10, ședința fiind legal 

constituită (lipsesc următorii consilierii locali: Buta Daniela, Cristea Radu, 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: - 

 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

Nr. HCL/ 

dată adoptare 

 

TITLUL HOTĂRÂRII 

 

Nr. de voturi la 

adoptare 

 

Obiecții 

secretar 

HCL nr. 109 

/28.10.2022 

 

Hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință. 

 

10  voturi,,pentru” 

 

 

Nu sunt 

HCL nr.110 

/28.10.2022 

Hotărâre privind modificarea art. 1 lit. d) Anexa III la 

HCL Ocna Sibiului nr. 48/27.04.2022 referitoare la 

stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a 

taxelor speciale la nivelul orașului Ocna Sibiului, 

județul Sibiu, aplicabile în anul fiscal 2023, prin 

indexarea cu rata inflației de 5,1 % a celor existente 

 

10 voturi,,pentru” 

 

Nu sunt 

HCL nr.111 

/28.10.2022 

Hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti 

aferente lunii septembrie 2022  cuvenite personalului 

didactic din Ocna Sibiului care solicită cheltuieli de 

deplasare 

10 voturi,,pentru” Nu sunt 

HCL nr.112 

/28.10.2022 

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economică pentru realizarea obiectivului de investiții 

”Achiziție autoutilitară pentru Compartimentul 

Gospodărire Comunală în orașul  Ocna Sibiului, 

județul Sibiu ”. 

10 voturi,,pentru” Nu sunt 

HCL nr.113 

/28.10.2022 

Hotărâre privind implementarea proiectului ”Achiziție 

autoutilitară pentru Compartimentul Gospodărire 

comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul Sibiu ”. 

10 voturi,,pentru” Nu sunt 

 



 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, minuta se va afișa la sediul Primăriei 

Orașului Ocna Sibiului, județul Sibiu şi se va publica pe site-ul propriu. 

 

Ocna Sibiului la data de 28 octombrie  2022 

 

 

 

 
PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ ,                             SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,                                                                                         

ȘOAITĂ VIOREL-EUGEN                                                              OCNA SIBIULUI, 

                                                                                          RUS COSMINA-DIANA 


