
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 209/2021
retr@gerea  din administrarea Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu" aPrivind

imobilului „Corp de clădire E" şi darea în administrare Serviciului Public de Administrare a
Patrimoniului Sebeş, pentru realizarea Studiului de Fezabilit@te de modernizare a acestuia, în
vederea depunerii proiectului în cadrul Apelului de proiecte POFV2019/9/9.1/l/7 REGIUNI,

Axa prioritară 9, Prioritate de investiţii 9.1, din cadru] POR 2014-2020, proiectul
„Modernizare Corp de clădire E din cadrul LÎceului cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu"

Sebeş„.

Consiliul Local al Municipiului  Sebeş, jud.Alba;
Întrunit în şedinţa extraordinară din data de  17.08.2021, ora  16,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind    retragerea   din  administrarea  Liceului  cu

Program   Sportiv   „Florin   Fleşeriu"   a   imobilului   „Corp   de   clădire   E"   şi   darea   în   administrare
Serviciului  Public de Administrare a Patrimoniului  Sebeş,  pentru realizarea Studiului de  Fezabilitate
de   modemizare   a   acestuia,   în   vederea   depunerii   proiectului   în   cadrul   Apelului   de   proiecte
POR/2019/9/9. l/1/7  REGIUNI,  Axa  prioritară  9,  Prioritate  de  investiţii  9.1,  din  cadrul  POR  2014-
2020,  proiectul  „Modemizare  Corp  de  clădire  E  din  cadru]  Liceului  cu  Program  Sportiv  „Florin
Fleşeriu" Sebeş".

Văzând:
-Adresa    Liceului    cu    Program    Sportiv    "Florin    Fleşeriu"    Sebeş    nr.    5216/11.08.2021,

înregistrată  la  instituţia  noatră  cu  nr.  61347/11.08.2021   prin  care  este  semnalată  necesitatea  unor
lucrări  la Corpul de clădire E din cadrul Liceului cu Program  Sportiv "Florin Fleşeriu" Sebeş;

• CF nr.  79446  Sebeş, nr.  cad.  79446-C5;
-  Fişa obiect  de  patrimoniu  pentru  „Corp  clădire  E"  din  cadrul  Liceului  cu  Program  Sportiv

"Florin  Fleşeriu"  Sebeş,  cu  nr.  de   inventar   10907,  înregistrat  în  inventarul  domeniului  public  al

Municipiului  Sebeş şi valoarea de  521.696,00  lei;
-   Referatul de aprobare nr.  61487/11.08.2021  al  iniţiatorum -Primarul Municipiului  Sebeş;
-Raportul  de  specialitate nr.  61515/11.08.2021 întocmit de  către  Compartimentul  Patrimoniu

şi  Transport din cadrul Primăriei Municipiului  Sebeş;
-    Raportul   de   specialitate   nr.    3144/12.08.2021    întocmit   de   către    Serviciul    Public    de

Administrarea Patrimoniului  Sebeş;
Având  avizul  nr.464/202l   al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de

disciplină  şi  avizul  nr.  465/221   Comisiei  pentru  învăţământ,  cultură,  sport,  agrement,  monumente
istorice  protecţie  socială,  protecţie  copii,  culte,  sănătate  şi  familie  din  cadrul  Consiliului  Local  al
Municîpi^ului  Sebeş;

In consideraţia prevederilor art.  297*  alin.  (1)  lît.  a), coroborat cu art.  298 şi art.  300 0.U.G.
nr57/20Î`ngt:::i|:îd::::i,îÎ:r,njsriŢa,t2v;:r,nŢ:g;fi|:tăr;,,:::::bmo:;:::i|â|iun|.te(rj;î:t:,a)d,nouGnr

57/2019  privind   Codul  Administrativ,   completat  cu  prevederile  art.   861   alin.   (1)  şi   alin.   (3)  din
Legea 287/2009, republicată, privind Codul Gvil;
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Având ^m vedere prevederile Art.  139 alin.  (1) raportat la alin.  (3)  lit.  g) Cod administrativ;
În   baza   art.139   din   OUG   57/   2019   privind   Codul   administrativ,   cu   modificările   şi

completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE:

Ar±±  Se  aprobă retragerea din  administrarea Liceului  cu  Program  Sportiv  "Florin Fleşeriu"
Sebeş   a   imobilului   din   domeniul   public   al   Municipiului   Sebeş,   până   la   data   de   31.12.2021,
evidenţiat în tabelul aLăturat:

Denumire Amplasament Descriere V@loarea  de

inventar

"Corp clădire E"

din cadrul
Liceului  cu

rogram  Sportiv
`Florin  Fleşeriu"

Sebeş

Municipiul  Sebeş, str.
Lucjan  Blaga,  nr.  76,

jud.  Alba

Clădire situată
administratjv în  Scbeş,
str.  Lucian  Blaga, nr.76,

jud.  Alba.  Construcţie P.
având  7 încăperi,  cu
fundaţii  continue de
beton, zidărie cărămjdă,

şarpantă lemn, învelitoare
ţiglă,  înscrisă  în  CF  nr.
79446  Sebeş,  nr.  cad.
79446-C5,  având
suprafaţa construită la sol
de 3 17 m

01 _ 12_

1970
521.696,00  lei

AEî2.  Se  aprobă  darea  ^m  administrarea  Serviciului  Public  de  Administrarea  Patrimoniului
Sebeş   a   imobilului   menţionat   la   art.    1    al   prezentei   pentru   efectuarea   realizării   studium   de
fezabilitate pentru modemizarea acestuia, pe perioada efectuării acestor lucrări.

±i±±.  Retragerea  imobilului   identificat  la  Art.   1   din  administrarea  Liceului  cu  Program
Sportiv "Florin  Fleşeriu"  Sebeş  şi  darea acestuia în administrarea  Serviciul  Public  de  Admînistrarea
Patrimoniului Sebeş se va face pe bază de proces verbal de predare -primire.

4r!4 Pe  perioada  cât  imobilul  identificat  la art.  1  se  află  în  administrarea  Serviciul  Public
de Administrarea Patrimoniului Sebeş, activitatea şcolară se va desfăşura nomal.

±i±±.  De  ducerea  la  îndeplinire a prezentei  hotărâri  răspund  Compartimentul  Patrimoniu  şî
Transport,   Biroul   Buget,   Finanţe,   Contabilitate,   Salarizare,   Liceului  cu  ProgTam   Sportiv  ``Florin
Fleşeriu" Sebeş şi  Serviciu]  Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş.

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

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
- Primarului Municipiului  Sebeş;
- Viceprimamlui  Municipiului Sebeş;
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- Arhitectului şef;
-Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare şi lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
- Compartimentul Patrimoniu şi Transport;
-  Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate,  Salarizare;
-Liceului cu Program  Sportiv "Florin Fleşeriu"  Sebeş;
-  Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului  Sebeş.

Sebeş la l7.08.2021                ,,frţÂ:î;:Ş`\\
-q   \.\`:`

PREŞEDINTE DE
Consilier local, RODEAN I

Total consilieri locali

Prezenţi

Pentru

Împotrivă

Abţineri

2ex.OM/CV/CG conţine 3  pagini
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CONTRASEMNEAZĂ
unicipiul Sebeş
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