
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA SIBIULUI 
 

                                                     MINUTA 

ședinței ordinară convocat de îndată din data de 17.11.2022  a  

Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului 

 

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

şedinţa ordinară din data de 17 noiembrie 2022 prin Dispoziţia Primarului orașului Ocna 

Sibiului, județul Sibiu nr. 124 emisă la data de  11 noiembrie 2022, cu participarea 

următoarelor persoane: 

- din numărul total de 13 consilieri locali, sunt prezenti 13, 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. 114 

/17.11.2022 

 

Hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință. 

 

13  voturi,,pentru” 

 

 

Nu sunt 

HCL nr. 115 

/17.11.2022 

Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 – ”Lista 

bunurilor din domeniul public și privat al Orașului 

Ocna Sibiului concesionate către APĂ CANAL 

SIBIU S.A.” conform Contractului de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și de 

Canalizare. 

12  voturi „pentru”,  

1  voturi”împotrivă” 

(consilier local Buta 

Daniela) 

 

Nu sunt 

HCL nr. 116 

/17.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea și însușirea documentaţiei 

topografice cu propunerea de dezlipire a imobilului –

teren identificat cu număr cadastral 105856, înscris în 

Cartea Funciară nr. 105856  Ocna Sibiului. 

10 voturi,,pentru” Nu sunt 

HCL nr. 117 

/17.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea și însușirea documentaţiei 

topografice cu propunerea de dezlipire a imobilului –

teren identificat cu număr cadastral 105906, înscris în 

Cartea Funciară nr. 105906  Ocna Sibiului. 

11  voturi „pentru”, 

1  voturi”împotrivă” 

(consilier local Buta 

Daniela). 

(Consilierul local 

Gligor Vasile nu 

votează). 

Nu sunt 



HCL nr. 118 

/17.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea transformării unor 

mijloace fixe amortizate integral cu valoarea sub 

limita legală, în categoria obiecte de inventar. 

13 voturi ,,pentru” Nu sunt 

HCL nr. 119 

/17.11.2022 

Hotărâre privind modificarea bugetului  local de 

venituri şi cheltuieli al oraşului Ocna Sibiului, pe 

trimestrul  IV, anul 2022. 

9  voturi „pentru”, 4 

”abțineri, 

(consilierii locali: 

Bunaciu Iulian-

Dragoș, Buta 

Daniela, Cristea 

Radu și  Gligor 

Vasile)   

Nu sunt 

HCL nr. 120 

/17.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 

bugetului local Ocna Sibiului la data de 30.09.2022 

precum şi a indicatorilor aferenţi execuţiei bugetului 

local - trimestrul III, anul 2022. 

12  voturi „pentru”, 

1 ”abțineri (dna 

consilier local Buta 

Daniela) 

Nu sunt 

HCL nr. 121 

/17.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului 

de burse acordate elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat din orașul Ocna Sibiului, județul 

Sibiu, pentru anul școlar 2022-2023. 

13  voturi,,pentru” Nu sunt 

HCL nr. 122 

/17.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti 

aferente lunii octombrie 2022  cuvenite personalului 

didactic din Ocna Sibiului care solicită cheltuieli de 

deplasare. 

13  voturi,,pentru” Nu sunt 

HCL nr. 123 

/17.11.2022 

Hotărâre privind aprobarea modificării contractului de 

concesiune f.n. din data de  22.12.1997  prin 

încheierea unui Act Adiţional nr. 2 pentru imobilul 

teren situat în localitatea Ocna Sibiului, str. 

Privighetorilor, nr. 8, județul Sibiu. 

 

 

13  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 17 noiembrie  2022 

 

 

 

 
PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ ,                             SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,                                                                                                   

NEGRILĂ RADU                                                                          OCNA SIBIULUI, 

                                                                                          RUS COSMINA-DIANA 


