
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 211/2021
privind darea în administrarea Scrviciu]ui Public

imobilelor "şcoala Gimnazială Lancrăm -Corp 1" , "Şcoala Gimnazială Lancrăm -Corp '2"şi
"Sa]ă sport Lancrăm" , aflate în domeniu] pub]ic a] Municipiului Sebeş şi date în

administrarea Şco]ii Gimnaziale "Mihai] Kogălniceanu" Sebeş

Con§iliul Local al Municipiului  Sebeş,jud.Alba;
Întrunit în şedinţa extraordinară din data de  17.08.2021, ora  16,00;
Luând  ^m  dezbatere proiectul de  hotărâre  privind darea ^m administrarea  Serviciului  Public de

Administrarea  Patrimoniului  Sebeş  a  imobilelor "Şcoala  Gimnazială  Lancrăm  -Corp  1"  ,  "şcoala
Gimnazială  Lancrăm  -  Corp  2"şi  "Sală  sport  Lancrăm"  ,  aflate  în  domeniul  pub]ic  al  Municipiu]ui
Sebeş şi date în administrarea Şcolii Gimnaziale "Mihail Kogălniceanu" Sebeş.

Văzând:
-Adresa Şcolii Gimnaziale "MIHAIL KOGĂLNICEANU" -Sebeş, nr. 60831/09.08.2021 ;
-Fişă  obiect  patrimoniu  "  Şcoala  Gimnazială  Lancrăm  -Corp  1"  nr.  inv.10912,  domeniul

public al Municipiului  Sebeş;
-Fişă  obiect  patrimoniu  "Şcoala  Gimnazială  Lancrăm  -Corp  2.",  nr.  inv.10913,  domeniul

public al Municipiului  Sebeş;
-Fişă    obiect    patrimoniu    "Sală    sport    Lancrăm",    nr.    inv.10949,    domeniul    public    al

Municipiului  Sebeş;
-H.C.L.  nr.138/2012  privind  încheierea  actelor  adiţionale  la  contractele  de  administrare  cu

unităţile   de   învăţământ   preuniversitar   depe   raza   Municipiului   Sebeş,   Anexa  4   ,   Anexa   la   Act
adiţional  nr.  1  la Contractul  de  administrare  nr.  30/23350/16.07.2008,  nr.  crt.  6;  7  şi  8;

-   Contract   de   administrare   nr.   30/23350/16.07.2008   între   Municipiul   Sebeş   şi   Şcoala

Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" -Sebeş;
-  Referatul de  aprobare  al  iniţiatorum  proiectului de  hotărâre,  Primarul  Municipiului  Sebeş  ,

nr.  60593/06.08.2021.
-raportul  de  specialitate  nr.   60614/06.08.2021   întocmit  de  Compartimentul  Patrimoniu  şi

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului  Sebeş;
-raportul  de  specialitate  nr.3147/12.08.202l   întocmit  de  Serviciul  Public  de  Administrare  a

Patrimoniului  Sebeş.
Având  avizul  nr.468/202l   al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică  şi  de

disciplină  şi  avizul  nr.  469/221   Comisiei  pentru  învăţămânc  cultură,  sport,  agrement,  monumente
istorice  protecţie  socială,  protecţie  copii,  culte,  sănătate  şi  familie  din  cadml  Consiliului  Local  al
Mun]CîŢ;U::Lse:::ş;'ri   t29  aiin   (2)  iit.  c)  coroborat  cu    aiin   (6)  lit   a)    din  O.UG   nr   57/2°19  -

privind Codul Administrativ,  repub]icată;
Raportat la prevederile Art.  297 alin.  (1 ) lit.a), completat cu Art.  298 -301  referitoare ]a darea

^m administrare a bunurilor proprietate publică din O.U.G.  nr.  57/2019,  republicată.

În   baza   art.139   din   OUG    57/   2019   privind   Codul   administrativ,   cu   modificările   şi
completările ulterioare,
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HOTĂRĂSTE:

±i!± În  vederea realizării  unor lucrări  de  reparaţii  şi  igienizării  unor spaţiL  pentru o  mai
bună  pregătire  a  începerii  noului  an  de  învăfământ  se  aprobă  ridicarea  dreptului  de  administrare
acordat Şcolii Gimnaziale " Mihail Kogălniceanu " -Sebeş şi darea ^m administrarea S.P.A.P.  Sebeş

pentru o perioadă de maxim  60 de zile,  a ui.mătoarelor imobile:
1)   -Imobil "Şcoala Gimnazială Lancrăm -Corp  1" aflat în domeniul public al Municipiului Sebeş

sub nr.  inv.10912,  regim de înălţime P,  8  încăperi, în suprafăţă construită de 236,5 mp.;
2)   -Imobil "Şcoala Gimnazială Lancrăm -Corp 2" aflat în domeniul public al Municipiului  Sebeş

cu nr.  inv.10913,  regim de înălţime  P, 6 încăperL   suprafaţă construită  176,4 mp.
3)   -Imobil  "Sală sport Lancrăm"aflat în  domeniul public  al  Municipiului  Sebeş sub nr.  inv.10949,

regim de ^mălţime P,  8 încăperi,  în suprafăţă totală de 4.456,8  mp.

Ar±±.  Ridicarea  dreptului  de  administrare  a  Şcolii  Gimnaziale  "  Mihail  Kogălniceanu"  -
Sebeş,  respectiv darea în  administrarea  S.P.A.P.  Sebeş  a imobilelor  indicate  la Art  1  se  vor făce pe
bază de proces-verbal de predare-primire.

Ar±± Anexa  la Actul  adiţional  nr.1  la Contractul  de  administrare  nr.  30#3350/16.07.2008
se  va  modifica corespunzător,  prin  încheierea unui  act adiţional  în  sensul  celor aprobate  la Art.  1  al

prezentei  hotărâri.
Ar!:4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Patrimoniu şi

Transport şi  S.P.A.P.  Sebeş.

4±:±.  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată de  către  persoanele  îndreptăţite,  în  termenul  şi  în
condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.  554#004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ukerioare.

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

-Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
-Primarului Munjcipiului  Sebeş;
-Viceprimaru]ui Municipiului  Sebeş;
-  Direcţiei  Venituri;
-Biroului Contencios Juridic,  Administraţie,  Transparenţă Decizională şi Arhivă;
• Compartimentului  Relaţii Publice, Comunicare lnformatică şi  Monftor Oficial Local;
- Biroului Buget,  Finanţe, Contabmtate,  Salarizare;
- Compartimentului Patrimoniu şi Transport;
-S.P.A.P.  Sebeş;
-  Şcolii Gimnaziale "Mihail Kogălniceanu" -Sebeş.

Sebeş la  17.08.2021
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