
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.193/2021
Privind aprobnrea încetării Contractului de încliiriere nr. 80/29518/04.09.2012 (cabinet

medical) prin denunţare unilaterală de către locatar

Consiliul Local al Municipiului  Sebeş,jud.  Alba;
Întrunit în şedinţa publică ordinară  din data de29.07.2021, ora  14,00;

Luând   în   dezbatere   proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea  încetării   Contractului   de
închiriere nr.  80/29518/04.09.2012 (cabinet medical) prin denunţare unilaterală de către locatar;

Văzând:
-Cererea nr.  53844/06.07.2021  având  ca obiect denunţarea unilaterală cu  preaviz de  30  de

zile Contractului de închiriere (cabinet medical) nr.  80/29518/04.09.2012;
-Contractul de închiriere (cabinet medical) nr.  80/29518/04.09.2012
•  Act adiţional nr.  2 la Contractul de închiriere (cabinet medical) nr.  80/29518/04.09.2012;
-   Situaţia privind debitele  la zi - solicitant;
- Referatul de aprobare al  iniţiatorului proiectului de  hotărâre,  Primarul  Municipiului  Sebeş

nr.56981 /21.07.202 l ;

Având  în  vedere  raportul  de  specialitate  nr.56986/21.07.2021  ^mtocmit de  Compartimentul
Patrimoniu  şi  Transport,  raportul  de  specialitate  nr.57277/23.07.2021  al  Serviciului  Cheltuieli  şi

Resurse   Umane   şi  BCJATDA   şi   raportul   de   specialitate   nr.57275/209/23.07.2021   al   Directiei
Venituri din cadru] aparatuw de specialitate al  Primarului Municipiului  Sebeş;

Având  avizul  nr.426/202l   al  Comisiej  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică  şi  de
discîplină din cadrul Consiliului Local al Municipiuluj  Sebeş;

Văzând   prevederile   Art.   7.1.1it.   C)   din   Contractul   de   închiriere   (cabinet   medical)   nr.
80/29518/04.09.2012;

În temeiul art.129 alin.  (2)  lit.  c)   din O.U.G.  nr.  57/2019 -privind Codul Administrativ;

În baza art.139 din O.U.G.  nr.57/2019-privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂSTE:

4r!:±  Se  aprobă  ^mcetarea prin  denunţare  unilaterală din  parte  locatarului,  cu  un  preaviz
de  30  de  zile,  a Contractului  de  ^mchiriere  (cabinet  medical)  nr.  80/29518/04.09,2012  începând cu
data de  06.08.2021.

4±!±  În  confomiitate  cu  prevederile  Art.   5.2.1.   lit.   m).din  Contractul  de  închiriere   în
temen  de  5  zile  lucrătoare  de  la  data  încetării  contractului  locatarului  îi  revine  obligaţia  predării

spaţiului închiriat pe bază de proces -verbal de predare -primire.
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Ar!î!. Cu ducerea la ^indeplinire a prezentei  hotărâri răspunde Compartimentul  Patrimoniu
şi   Transport,   Biroul  Contencios  Juridic,   Administraţie,   Transparenţă  Decizională  şi  Arhivă,   şi
Direcţia Venituri.

±r!4 Prezenta hotărâre poate  fi  atacată de  către  persoanele  îndreptăţite,  ^m temenul  şi  ^m
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  ^m  monitorul  oficial  al
Munîcipiului  Sebeş şi se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Primarului Municipiului Sebeş;
- Arhitectului -şef;
- Direcţiei Venituri;
-Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
•  Biroului Buget, Finanţe,  Contabilitate,  Salarizare;
-Compartimentului   Patrimoniu şi Transport;
- D-nei.  doctor MODOEANU Nicoleta -Adina, Sebeş, str. Mioriţa, nr. 2.

Sebeş la 29.07.2021
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