
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

privindmodificareaari72dinAHn3x=Îr#aRHEcîrrTăţ;26o/i27°3r:vindaprobareaReguiamentuiui
de Organizare si  Funcţionare a Serviciului  Public de Administrare a Patrimoniului

Consiliul Local al Municipiului  Sebeş, judeţul Alba;
Întrunit^mşedinţapublicăordinarădindatade31.08.2021,ora14,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea  art.72  din  Anexa  nr.l   la

HCL  nr.127/2017  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  si  Funcţionare  a  Serviciului
Public de Administrare a Patrimoniului

Văzând:
-referatul de aprobare  la proiectul de hotărâre  privind modificarea art.72 din Anexa nr.1  la   HCL

nr.127/2017  privind  aprobarea Regulamentului  de  Organizare  si  Funcţionare  a  Serviciului  Public
de Administrare a Patrimoniului nr.56400/19.07.2021 ;
•cererea  SC  LIVIO  DARIO  SRL  de  reducere  a tarifului  de  acces  Autogară  nr.53648/06.07.202l,

completată cu adresa nr.55811/15.07.20221  ;
-raportul  de  specjalitate  nr.3146/12.08.2021  ^mtocmit  de  către  Serviciul  Public  de  Administrare  a

Patrimoniu]ui,prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre;
-raportul  de  specialitate  nr.56.442/19.07.2021   întocmit  de  către  Diiecţia  Venituri  şi  raportul  de

specialitate    nr.56975/12.08.2021    al    B.C.J.A.T.D.A    din    cadrul    aparatului    de    specialitate    al

primarului  municipiului  Sebeş;
-adresa  nr.57273/22.07.202l  de  afişare  a  proiectului  de  hotărâre,  anunţul  nr.57271/22.07.202l  de

aducere  la  cunoştinţă  publică  şi  procesul  verbal  nr.57267/22.07.2021   de  afişare  a  proiectului  de
hotărâre;

Având  avizul  nr.488/202l   al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  localăjuridică  şi
disciplină  şi  avizul  nr,487/202l   al  Comisiei  de  studii  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe
cadrul Consiliului  Local al Municipiului  Sebeş;

În   baza   art,139   din   O.U.6.   nr.57/2019   privind   Codul   administrativ,cu   modificările   şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂSTE:

Ar!±  Art.72  din  Anexa  nr.1   Ia    HCL  nr.127/2017  privind  aprobarea  Regulamentului  de
Organizare  si  Funcţionare a Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului  referitor  la "Tarife
acces  în  Autogară,Curse  regulate  urbane"  se  modifică  şi  va  avea  umătorul  cuprins  :    "Curse
regulate urbane  0,1  lei/ mijloc de transport".

pagina  1  din  2



Ar!±!  Prevederile  art.I  se  aplică  pe  perioada  instituirii   la  nivelul  României  a  stării   de
urgenţă/alertă.

Art.III Celelalte prevederi ale art.72 rămân neschimbate.

±i±±Y   De   ducerea   la   ^mdeplinire   a   acestei   hotărâri   răspunde    Serviciul    Public   de
Administrare a Patrimoniului,

Ar!iY  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  persoanele  ^mdreptăţite,în  temenu]  şi
condiţiile  prevăzute  de   legea  nr.554/2004  privind  contenciosul   administrativ,cu  modificările  şi
completările ulterioare.

Prezenta   hotărâre   se   va   publica   pe   site-ul   Primăi.iei   şj   în   monitoru]   or]cia]   a]
Municipiului Sebeş şi se va comunica  :

-      Instituţiei prefectului Judeţului Alba;
-      Primarului Municipiului  sebeş;
-      Viceprimarului Municipiului  sebeş;
-      Servicîului public de Administrare a patrimoniului;
-      Serviciului cheltuieli şi Resurse umane;
-      Biroului  contencios  juridic,Administratie,Transparenţă Decizională şi Arhivă;

Sebeş la 31.08.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDIN
Consilier local, RODEAN 10
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