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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA SIBIULUI 
 

 

 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi,  

28.10.2022 , 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 28.10.2022, 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. 

119/26.10.2022 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: - inspector Ivan Mariana; 

- 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. 

 

În continuare se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 

11.10.2022, care este votat cu 10  voturi “pentru”, pentru a celor 10 consilieri prezenţi din 

totalul de 13 aflaţi în funcţie.  

 De asemenea se supune la vot proecesul verbal al ședinței extraordinare convocate de 

îndată din data de 14.10.2022 care este votat cu 8  voturi “pentru”, pentru a celor 10 consilieri 

prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. Consilierii locali Bunaciu Iulian Dragos  și Cristea 

Adrian-Nicolae,  nu votează întrucât au lipsit de la ședința extraordinară convocată de îndată  

din data de 14.10.2022. 

 

Se propune președinte de ședință domnul consilier local Șoaită Viorel Eugen , care 

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

extraordinare convocate de îndată. 

 

Domnul Șoaită Viorel- Eugen, președintele de ședință, prezintă ordinea de zi. 
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Ordinea de zi cu care au fost informați consilierii locali, este următoarea: 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare. 

2  Alegerea președintelui de ședință. 

3. Proiect de hotărâre nr. 110/2022 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. 

 

iniţiator: primar Predescu George-Claudiu,  

documente insoțitoare:  

 referatul de aprobare nr.7366/26.10.2022 al primarului orașului Ocna Sibiului 

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, 

 raportul de specialitate nr. 7367/26.10.2022 al doamnei Ivan Mariana, 

inspector în cadrul Biroului buget-finanţe-contabilitate, 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, 

 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 30 septembrie 2022. 

Necesită avizul consultativ al comisiilor de specialitate:   

 

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; 

 

4. Proiect de hotărâre nr. 111/2022 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente 

lunii septembrie 2022  cuvenite personalului didactic din Ocna Sibiului care solicită cheltuieli 

de deplasare. 

iniţiator: primar Predescu George-Claudiu,  

documente insoțitoare:  

 referatul de aprobare nr. 7368/26.10.2022 al primarului orașului Ocna Sibiului 

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente lunii septembrie 2022 cuvenite 

personalului didactic din Ocna Sibiului care solicită cheltuieli de deplasare, 

 raportul de specialitate nr. 7369/26.10.2022 al Biroului buget-finanţe-

contabilitate privind aprobarea drepturilor băneşti aferente lunii septembrie 

2022 cuvenite personalului didactic din Ocna Sibiului care solicită cheltuieli 

de deplasare, 
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 adresa nr. 1141/20.10.2022 a Școlii Gimnaziale Ocna Sibiului înregistrată la 

Primăria Orașului Ocna Sibiului sub nr. 7265/20.10.2022 prin care solicită 

aprobarea drepturilor băneşti aferente lunii septembrie 2022 cuvenite 

personalului didactic din Ocna Sibiului care solicită cheltuieli de deplasare. 

 

Necesită avizul consultativ al comisiilor de specialitate:   

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

impozite și taxe locale; 

Comisia nr. 2 pentru activități social-culturale,culte  invățământ,sănătate,muncă 

protecție socială,protecție copii și familie,activități,sportive și de agrement; 

 

5. Proiect de hotărâre nr. 112/2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economică pentru realizarea obiectivului de investiții ”Achiziție autoutilitară pentru 

Compartimentul Gospodărire Comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul Sibiu ”; 

 

iniţiator: primar Predescu George-Claudiu,  

documente insoțitoare:  

 

 referatul de aprobare nr. 7416/28.10.2022 al primarului orașului Ocna 

Sibiului privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Achiziție autoutilitară pentru Compartimentul 

Gospodărire Comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul Sibiu ”; 

 raportul de specialitate nr. 7417/28.10.2022 al viceprimarului orașului Ocna 

Sibiului, privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru 

realizarea obiectivului de investiții ”Achiziție autoutilitară pentru 

Compartimentul Gospodărire Comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul 

Sibiu ”; 

Necesită avizul consultativ al comisiilor de specialitate:   

 

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; 

 

6. Proiect de hotărâre nr. 113/2022 privind implementarea proiectului ”Achiziție 

autoutilitară pentru Compartimentul Gospodărire comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul 

Sibiu ”. 

iniţiator: primar Predescu George-Claudiu,  

documente insoțitoare:  
 

 referatul de aprobare nr. 7418/28.10.2022 al primarului orașului Ocna Sibiului 

privind implementarea proiectului ”Achiziție autoutilitară pentru 

Compartimentul Gospodărire comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul 

Sibiu”; 
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 raportul de specialitate nr. 7419/28.10.2022 al viceprimarului orașului Ocna 

Sibiului, privind implementarea proiectului ”Achiziție autoutilitară pentru 

Compartimentul Gospodărire comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul 

Sibiu”  ; 

 

Necesită avizul consultativ al comisiilor de specialitate:   

 

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; 

 

 

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 2 al Ordinei de zi s-a adoptat  Hotărârea nr. 109/2022 privind alegerea 

președintelui de ședință, fiind ales domnul consilier local ȘOAITĂ VIOREL-EUGEN cu 10 

voturi “pentru”, pentru a celor 10 consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 

 

Președintele de ședință Șoaită Viorel-Eugen   - La punctul 3 al Ordinei de zi avem 

Proiect de hotărâre nr. 110/2022 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. 

 

iniţiator: primar Predescu George-Claudiu,  

documente insoțitoare:  

 referatul de aprobare nr.7366/26.10.2022 al primarului orașului Ocna Sibiului 

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, 

 raportul de specialitate nr. 7367/26.10.2022 al doamnei Ivan Mariana, 

inspector în cadrul Biroului buget-finanţe-contabilitate, 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, 

 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 30 septembrie 2022. 

Necesită avizul consultativ al comisiilor de specialitate:   

 

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; 



5 

 

 

 

dna. inspector Ivan Mariana – având în vedere datele publicate în Jurnalul Oficial al 

Uninunii Europene din 30 septembrie 2022 prin care s-a comunicat Rata de schimb a 

monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2022, se impune 

modificarea art. 1 lit. d) Anexa III la HCL Ocna Sibiului nr. 48/27.04.2022, pentru 

următoarele, care s-au majorat unele cu 1 leu și ceva: 

 

 

 impozitul pe mijloacele de transport;  

 impozitul pe autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau 

mai mare de 12 tone și impozitul pentru combinații de autovehicule, un autovehicul 

articulat sau tren rutier de transport de marfă cu masa totală maxim autorizată egală 

sau mai mare de 12 tone; 

 remorcă, semiremorci sau  rulote; 

 mijloace de transport  pe apă. ”  

Președintele de ședință Șoaită Viorel-Eugen    - 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 și 3 președintele de ședință supune  la vot Proiectului de 

Hotărâre nr. 110/2022 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., cu 10 voturi “pentru”, 0 ”abțineri” 0 

voturi ”împotrivă”, pentru a celor 10 consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în 

funcţie. 
 

 

Președintele de ședință Șoaită Viorel-Eugen   - La punctul 4 al Ordinei de zi avem 

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente lunii septembrie 2022  cuvenite personalului 

didactic din Ocna Sibiului care solicită cheltuieli de deplasare. 

 

iniţiator: primar Predescu George-Claudiu,  

documente insoțitoare:  

 referatul de aprobare nr. 7368/26.10.2022 al primarului orașului Ocna Sibiului 

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente lunii septembrie 2022 cuvenite 

personalului didactic din Ocna Sibiului care solicită cheltuieli de deplasare, 

 raportul de specialitate nr. 7369/26.10.2022 al Biroului buget-finanţe-

contabilitate privind aprobarea drepturilor băneşti aferente lunii septembrie 

2022 cuvenite personalului didactic din Ocna Sibiului care solicită cheltuieli 

de deplasare, 
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 adresa nr. 1141/20.10.2022 a Școlii Gimnaziale Ocna Sibiului înregistrată la 

Primăria Orașului Ocna Sibiului sub nr. 7265/20.10.2022 prin care solicită 

aprobarea drepturilor băneşti aferente lunii septembrie 2022 cuvenite 

personalului didactic din Ocna Sibiului care solicită cheltuieli de deplasare. 

 

Necesită avizul consultativ al comisiilor de specialitate:   

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

impozite și taxe locale; 

Comisia nr. 2 pentru activități social-culturale,culte  invățământ,sănătate,muncă 

protecție socială,protecție copii și familie,activități,sportive și de agrement; 

 

Președintele de ședință Șoaită Viorel-Eugen    - 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 și 2 președintele de ședință supune  la vot Proiectului de 

Hotărâre nr. 111/2022 , privind aprobarea drepturilor băneşti aferente lunii septembrie 2022  

cuvenite personalului didactic din Ocna Sibiului care solicită cheltuieli de deplasare. cu 10 

voturi “pentru”, 0 ”abțineri” 0 voturi ”împotrivă”, pentru a celor 10 consilieri prezenţi 

din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 
 

La punctul 5 al Ordinii de zi - Proiect de hotărâre nr. 112/2022 privind aprobarea 

documentației tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiții ”Achiziție 

autoutilitară pentru Compartimentul Gospodărire Comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul 

Sibiu ”; 

 

iniţiator: primar Predescu George-Claudiu,  

documente insoțitoare:  

 

 referatul de aprobare nr. 7416/28.10.2022 al primarului orașului Ocna 

Sibiului privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Achiziție autoutilitară pentru Compartimentul 

Gospodărire Comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul Sibiu ”; 

 raportul de specialitate nr. 7417/28.10.2022 al viceprimarului orașului Ocna 

Sibiului, privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru 

realizarea obiectivului de investiții ”Achiziție autoutilitară pentru 

Compartimentul Gospodărire Comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul 

Sibiu ”; 

Necesită avizul consultativ al comisiilor de specialitate:   

 

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; 
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Având în vedere avizele favorabile ale comsiilor de specialitate nr. 1 și 3 s-a supus  la 

vot Proiectul de Hotărâre nr. 112/2022 , privind aprobarea documentației tehnico-

economică pentru realizarea obiectivului de investiții ”Achiziție autoutilitară pentru 

Compartimentul Gospodărire Comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul Sibiu ”, cu 10 

voturi “pentru”, 0 ”abțineri” 0 voturi ”împotrivă”, pentru a celor 10 consilieri prezenţi 

din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 
 

La punctul 6  al Ordinii de zi - Proiect de hotărâre nr. 113/2022 privind 

implementarea proiectului ”Achiziție autoutilitară pentru Compartimentul Gospodărire 

comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul Sibiu ”. 

iniţiator: primar Predescu George-Claudiu,  

documente insoțitoare:  
 

 referatul de aprobare nr. 7418/28.10.2022 al primarului orașului Ocna Sibiului 

privind implementarea proiectului ”Achiziție autoutilitară pentru 

Compartimentul Gospodărire comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul 

Sibiu”; 

 raportul de specialitate nr. 7419/28.10.2022 al viceprimarului orașului Ocna 

Sibiului, privind implementarea proiectului ”Achiziție autoutilitară pentru 

Compartimentul Gospodărire comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul 

Sibiu”  ; 

 

Necesită avizul consultativ al comisiilor de specialitate:   

 

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; 

 

 

Având în vedere avizele favorabile ale comsiilor de specialitate nr. 1 și 3 s-a supus  la 

vot Proiectul de Hotărâre nr. 113/2022 , privind implementarea proiectului ”Achiziție 

autoutilitară pentru Compartimentul Gospodărire comunală în orașul  Ocna Sibiului, județul 

Sibiu ”, cu 10 voturi “pentru”, 0 ”abțineri” 0 voturi ”împotrivă”, pentru a celor 10 

consilieri prezenţi din totalul de 13 aflaţi în funcţie. 
 

dl. primar Predescu George-Claudiu – Încă nu am rezolvat cu Programul național 

de investiții „Anghel Saligny”, să sperăm că vom semna contractul de finanțare să ne apucăm 

de aceste străzi  (obiectivul de investiții „Modernizare străzi în orașul Ocna Sibiului”, 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”) 

 

 dl. primar Predescu George-Claudiu  - cu privire la proiectul Centrul de servicii de 

la Topârcea, în interior lucrările sunt finalizate, în exterior mai avem de lucru. O să primim 

mașina, un microbuz cu 8+1 locuri, care va trebui adaptată pentru rampă.Arată foarte bine, o 

să facem o ședință acolo.  

dl. primar Predescu George-Claudiu   - cu privire la centrul cultural, sperăm să 

terminăm cu licitația până la primăvară și că vom gasi o firmă serioasă. 

dl. primar Predescu George-Claudiu    - la baza sportivă ne-am apucat de vestiar, 

lucrurile se mișcă, la baie am stabilit cum o să fie. 
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În continuare se discută despre echipa de fotbal, performanțe. 

 

Președintele de ședință Șoaită Viorel-Eugen    – 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,                                                                                   

ȘOAITĂ VIOREL-EUGEN                                                         OCNA SIBIULUI, 

                                                                                          RUS COSMINA-DIANA 

 


