
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.197/202 l
Privind retragerea din folosinţa " GREENDAYS SRL" a unui număr de s platforme
subterane colectare deşeuri identificate în Anex@ şi darea acestora în administrarea

Serviciu]ui Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş în vederea asigurării întreţinerfi

Consjliul  Local al Municjpiului  Sebeş, jud.  Alba;
Întrunjt în şedinţa publică ordinară   din data de 29.07.2021, oi.a  14,00;

Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind retragerea din  folosinţa "  GREENDAYS
SRL"  a  unui  număr  de  s  platforme  subterane  colectare  deşeuri  identificate  ^m  Anexa  şi  darea
acestora  în  administrarea  Serviciului  Public  de  Administrare  a  Patrimoniului   Sebeş  în  vederea
asigurării^mtreţjnerii;

Văzând:
-   Adresă  "   GREENDAYS   SRL"   înregistrată   la  Primăria   Municipiului   Sebeş   sub   nr.

57336/22.07.2021 ;
-Act adiţional nr.18  la Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare a

Municipiului  Sebeş nr.  5/5650/20.02.2012, Aneza 8 "Bunuri de retur"
-Contract de de]egare prin concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiuw  Sebeş nr.

5/5650/20.02.2012;
-Fişă obiect patrimoniu,  imobil  cu nr.  inv.  81587,  "Platfomă subterană colectare deşeuri  1,

Aleea Parc, în zona bloc 92-94 "  domeniul public al Municipium Sebeş;
-Fişă obiect patrimoniu,  imobil  cu  nr.  inv.  81587.1,"  Platfomă subterană colectare  deşeuri

2, Aleea Parc,  în zona bloc 92-94 ", domeniul public al  Municipiului Sebeş;
-Fişă obiect patrimoniu,  imobil  cu nr.  inv.  81586,   "Platfomă subterană colectare deşeuri  1

-Valea Frumoasei, în zona bloc 6A", domeniul public al Municipium Sebeş;
-Fişă  obiect  patrimoniu,   imobil  cu   nr.   inv.   81586.1,     "  Platformă  subterană  co]ectare

deşeuri  2 -Valea Frumoasei,  în zona bloc 6A.", domeniul public al Municipiului Sebeş;
-Fişă obiect patrimoniu,  imobil  cu nr.  inv.  81585,   "Platfomă subterană colectare  deşeuri

1  -M.  Kogălniceanu, în zona bloc  138A", domeniul public al  Municipiului  Sebeş;
-Fişă obiect patrimoniu,  imobil cu nr.  inv.81585. ] ,   " Platfomă subterană colectare

deşeuri 2 -M.  Kogălniceanu,  în zona b]oc  138A", domeniul public al Municipiului  Sebeş;
-Fişă  obiect patrimoniu,  imobil  cu nr.  inv.  81584,   "Platfomă subterană colectare  deşeuri

-M.  Kogălniceanu, ^m zona bloc  106",  domeniul public al  Municipiului  Sebeş;

-Fişă obiect patrimoniu,  imobil  cu  nr.  inv.  81583,   "Platfomă  subterană colectare  deşeuri
-Aleea Parc,  lângă Biserică", domeniul public al Municipiului  Sebeş;

- Referatul de aprobare al  iniţiatorului proiectului de  hotărâre,  Primarul  Municipiului Sebeş

nr.57582/23.07.2021 ;
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Având ^m vedere:
-raportul  de  specialitate  nr.57588/23.07.202l   întocmit  de  Compartimentul  Patrimoniu  şi

Transport şi BCJATDA din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş;
-raportul    de    specialitate    nr.2899/26.07.202l    al    Serviciului    Public    de    Administrarea

Patrimoniului  Sebeş;

Având   avizul   nr.432/202l    al   Comisiei   pentru   administraţîe   publică   locală,  juridică   şi   de
disciplină din cadrul Consiliului  Local  a]  Municipiului  Sebeş;

În  temeiul  art.129  alin.  (2)  lit.  c),  coroborat  cu    alin.  (6)  lit.  a),  raportat  la  Art.  299    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:

Ai±±  În   vederea   executării   lucrărilor   de   întreţinere/reparaţii,   se   aprobă,   ridicarea
dreptului  de  folosinţă  al  "GREENDAYS  SRL"  pentru  un  număr  de  s  platfome  subterane  de
colectare deşeuri conform Anexei  la prezenta hotărâre  şi   darea acestora în administrarea S.P.A.P.
Sebeş.

Ai!La Predarea/primirea imobilelor  identificate  în Anexa se va face  pe bază de  proces-
verbal.

Ai!=j2.  La terminai.ea perioadei  de  reabilitare  imobilele  prevăzute  în Anexa vor reveni  în
folosinţa prestatorului serviciului de salubrizare a Municipiului  Sebeş.

Ai!4 Anexa 8 -Bunuri de retur - la Contractul de delegare prin concesiune a serviciului
de  salubrizare  a  Municipiului   Sebeş  nr.   5/5650/20.02.2012  se  va  modifica  corespunzător  prin
încheierea unui act adiţional în acest sens.

AE=ş.   Pe   întreagă  durata  menţinerii   dreptului   de   administrare   cu   privire   la  bunurile
cuprinse  în  Anexa la prezenta hotărâre,  GREENDAYS  SRL.  va asigura serviciul  de salubrizare a
Municipiului  Sebeş în condiţîi corespunzătoare.

±±±  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  revine  Compartimentul  Patrimoniu  şi
Transport,  S.P.A.P.  Sebeş şi GREENDAYS SRL.

±r±=Z Prezenta hotărâre  poate  fi  atacată de  către  persoanele  îndreptăţite,  ^in  termenul  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  ^m  monitorul  oficial  al
Municjpiu]ui  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   lnfomatjcă şi  Monitor Oficjal Local;
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-Biroului Buget,  Finanţe,  Contabilitate,  Salarizare
- Compartimentului   Patrimoniu şi Transport
-S.P.A.P.  Sebeş

-GREENDAYS S.R.L.

Sebeş la 29.07.2021
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2ex MO/CV/CG conţine 3  pagini şi anexă

VLAD  CRISTINA ELENA
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