
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.188#021
privind  retragerea din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Medicală şi

Comunitară a imobilului "Centrul de zi şi îngrijire copii Petreşti" şi darea în administrare
către Şcoa]a Gimnazială Petreşti

Consiliul Local al Municipiului  Sebeş, jud.  Alba;
Întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 29.07.2021,  ora  14,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  retragerea  din  administrarea  Direcţiei

Generale  de Asistenţă Socială Medicală şi  Comunitară a imobilului "Centrul de zi şi îngrijire copii
Petreşti" şi darea în administrare către Şcoala Gimnazială Petreşti;

Văzând adresele Şcolii Gimnaziale Petreşti:
-nr.  574/10.03.2021,  înregistrată la instituţia noastră cu nr.  21631 /10.03 .2021 ;
-r".  948/18.05.2021,  înregistrată la instituţia noastră cu nr.  42279/18.05.2021 ;
-nr.1165#4.06.2021,   ^inregistrată  la   instituţia  noastră  cu   nr.   51122/24.06.2021   prin  care

sunt   expuse   aspectele   privind   necesitatea   şi   oportunitatea   dării   ^m   administrane   a   imobilului
"Centrul  de  zi  şi  îngrijire  copii  Petreşti",  aflat  în  prezent  în  administrarea  Direcţiei    Generale  de

Asistenţă Socială Medicală şi Comunitară;
-  Fişa  obiect  de  patrimoniu  „Centrul  de  zi  şi  îngrijire  copii  Petreşti",  cu  nr.  de  inventar

1084402,   înregistrat   în   inventarul   domeniului   public   al   Municipîului   Sebeş   şi   valoarea   de
997.724,00  lei;

-     Referatul   de   aprobare   nr.51925#9.06.202l   al   iniţiatorului   -Primarul   Municipiului

Sebeş;
-    Raportul    de    specialitate    nr.51950#9.06.202l     întocmit    de    către    Compartimentu]

Patrimoniu  şi  TransporL  raportul  de  specialitate  nr.52025#9.06.202l  al  Comp.  PMCC-MC,  ULM

şi   raportul   de    specialitate   nr.52023#2.07.202l    al   B.C.J.A.T.D.A   din   cadrul   aparatului   de
specialitate al   Primarului Municipiului  Sebeş;

Având  avizul  nr.419#02l   al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de
disciplină   şi    avizul    nr.418#02l    al    Comisiei    pentru    învăţământ,    cultură,    sport,    agrement,
monumente   istorice   protecţie   socială,   protecţie   copii,   culte,   sănătate   şi   familie   din   cadrul
Consiliului  Local al Municipiului  Sebeş;

În  consideraţia  prevederilor  art.   297*   alin.  (1)   lft.   a),  coroborat  cu  art.   298  şi  art.  300
0.U.G.  nr.  57#019 privînd Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul  dispoziţiilor Art.129  alin.  (2)  1it  c)  coroborat cu  alin.  (6)  lit  a)  din  O.U.G.  nr.
57#019  privind  Codul  Administrativ,  completat  cu  prevederile  art.  861   alin.  (1)  şi  alin.  (S  din
Legea 287#009, republicată, privind Codul Civil;

Având în vedere prevederile Art.139 a]in.  (1 )  raportat la alin.  (3)  lit.  g) Cod administrativ;
În  baza art.139 din O.U.G.  nr.  57#019 -privind Codul  Admhistrativ;

HOTĂRĂSTE:

A[![| Se  aprobă retragerea din administrarea Direcţiei  Generale  de  Asistenţă Socială Medicală şi
Comunitară a imobilului din domeniul public al  Municipiului Sebeş, evidenţiat în tabelul alăturat:



Denumire Amp]asament Descriere Cod
clasiricare

Valoarea
de inventa

Centrul de zi

şi  îngrijire
Opii Petreşti

Loc.  Petreşti,
Energiei, nr.  2, jud

Alba

Clădire situată
administrativ în
loc.  Petreşti,
Energiei, nr.  2,
ud. Alba

08440 1.6.2.
01-04-
2005

997.724,00  ]

Ar!±.  Se aprobă darea ^m  administrarea Şcolii Gimnaziale  Petreşti  a imobilului menţionat
la art.  1  al prezentei.

A±± Retragerea  imobilului  identificat  la  Art.  1  din  administrarea  Direcţiei  de  Asistenţă
Socială şi darea acestuia ^m administrarea Şcolii  Gimnaziale Petreşti  se va face pe bază de proces
verbal de predare -primire.

±r!±.   Se   modifică   prin   act   adiţional   anexa   la   contractul   de   administrare   cu   Şcoala
Gimnazială Petreşti, în mod corespunzător.

Ai±±  Se  modifică  destinaţia  imobilum  situat  în  Loc.  Petreşti,  str.  Energiei,  nr.  2,  jud.
Alba din "Centrul de zi şi îngrijire copii  Petreşti", ^m Grădiniţă cu program prelungit Petreşti.

A=±± De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Compartimentul Patrimoniu şi
Transport,  Biroul  Buget,  Finanţe,  Contabilitate,  Salarizare,  Dîrecţia de  Asistenţă  Socială şi  şcoala
Gimnazială Petreşti.

Ar!±.  Prezenta hotărâre poate fi  atacată de  către persoanele îndreptăţite,  în temenul  şi  în
condiţiile  prevăzute  de  Legea nr.  554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

Prezenta  hotărâre  va  fi  afişată,  se  va  publica  pe  site-ul  primăriei  şi  în  monitorul  oficial  al
Municipiului  Sebeş şi se comunică:

-Instituţiei  Prefectului Judeţului  Alba
- Prîmarului  Municipiului  Sebeş;
• Arhitectului Şef;
-Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare  lnformatică şi Monitor Oficial Local,
- Compartimentului Patrimoniu şi Transport;
- Birouluj  Buget,  Finanţe, Contabilitate,  Salarizare;
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Medicală şi Comunitară;
- şcoala Gimnazială

Sebeş la 29.07.2021
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