
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.220/2021
privind aprobarea efectuării de către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului
Sebeş,  a lucrărilor de reparaţii la conducta de apă din blocu] ANL situat în Municipiul
Sebeş, Cartier Lucian Bl@ga, bL 53, sc. D aferentă coloanei de la apartamentele 4; 7 şi  10

Consiliul Local al Municipiului  Sebeş,jud.  Alba;
Întmnit în şedinţa publică ordinară   din data de 31.08.2021, ora  14,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  efectuării  de  către  Serviciul

Public  de  Administrarea  Patrimoniului  Sebeş,    a  lucrărilor  de  reparaţii  la  conducta  de  apă  din
blocul  ANL situat în  Municipiul  Sebeş,  Cartier Lucian  Blaga,  bl.  53,  sc.  D  aferentă coloanei  de  la
apartamentele 4;  7 şi  10;

Văzând:
-  Adresa  doamnei  Voiculescu  Cosmina  Raluca  proprietar  locuinţă  situată  în  bloc  ANL,

înregistrată la instituţia noastră cu nr.  47577/09.06.2021  prin  care  ne semnalează infi]trarea de  apă
de  la apartamentele aferente scării D -coloană apă, din blocul ANL situat în Cartier Lucian Blaga,
bl.  53;

-Fişa  obiect  de  patrimoniu  pentru   imobil   locujnţă  ANL,   cu  nr.   de   inventar   10939.17

(apartamentul 4), cu valoarea de  141.632  lei;
-Fişa  obiect  de   patrimoniu   pemru   imobil   locuinţă  ANL,   cu  nr.   de   inventar   10939.23

(apartamentul  10), cu valoarea de  141.632  lei;
-   Acordul   proprietamlui   apartamentului   nr.7,   referitor   la   suportarea   cheltuielilor   de

reparaţii aferente apartamentului său;

Sebeş;

-     Referatul   de   aprobare  nr.63552/20.08.2021   al   iniţiatorum  -  Primarul   Municipium

-    Raportul    de    specialitate    nr.63554#0.08.2021     întocmit    de    către    Compartimentul
Patrimoniu  şi Transport,  raportul  de  specialitate  nr.63839#43#4.08.202l  al  Serviciului  Cheltuieli

şi Resurse Umane din cadru] aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş;
Având   avizul   nr.499402l    al   Comisiei   pentm   ^mvăţămân\   cultură,   spori,   agrement,

monumente    istorice    protecţie    socială,    protecţie    copiL    culte,    sănătate    şi    famme    şi    avizul
nr.500#02l   al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică  şi  de  discip]ină  din  cadrul

Consiliului Local al Municipiului  Sebeş;
În  temeiul  dispoziţiilor  Art   129  alin.   (2)  lit  c),  din  O.U.G.  nr.   57#019  privind  Codul

Administrativ;
Cu respectarea dispoziţiibr Legii nr.152/1998  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale  pem

Locuinţe,  cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Art.139 alin.  (1 ) i.aportat la alin.  (3) lit  g) Cod administrativ;
În  baza art.139 din O.U.G.  nr.  57#019 privjnd Codul  Administrativ;
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Ai±±   Se  aprobă  efectuarea  de  către   Serviciul   Public   de  Administrarea  Patrimoniului
Sebeş,    a  lucrărilor  de  reparaţii  la  conducta  de  apă  din  blocul  ANL  situat  în  Municipiul  Sebeş,
Cartier Lucian Blaga, bl.  53, sc.  D aferentă coloanei de  la apartamentele 4; 7 şi  10.

A±±±  Având  ^m  vedere  caracterul  unitar  al  lucrării,  costurile  lucrării  de  reparaţii  aprobate
la Art.  1  vor fi suportate de la bugetul  local al Municipiului  Sebeş, astfel:

-pentru  apartamentele  cu  nr.   4  şi   10,   deţinute   ^m  regim  de  închiriere,   costurile  vor  fi

suportate de  la bugetul local;
-  pentru  apartamentul  nr.  7,  deţinut  în  proprietate  personală,  costurile  vor  fi  recuperate

integTal de la proprietarul acestuia - Bârsan loan Dan.

Ai±±   Pe   tot   parcursul   desfăşurării   lucrărilor   aprobate   la  Art.   1,   locatarii,   respectiv
proprietarul apartamentelor vor pemite executantului lucrării accesul în apartamente.

Ar!4  La  finalizarea  lucrărilor  aprobate  la  Art.1,  recepţia  se  va  face  de  către  o  comisîe
numită de Primarul Municipiului  Sebeş.

±r!±. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Compartimentu] Patrimoniu şi
Transport,    Serviciul    Cheltuieli    şi    Resurse    Umane    şi    Serviciul    Public    de    Administrarea
Patrimoniului Sebeş.

Ai±:§.  Prezenta hotărâre poate fi  atacată de  către persoanele  îndreptăţjte,  ^in  temenul  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-u]  primăriei  şi  în  monitorul  oficial  al
Municipiului  Sebeş şi se comunică:

- Instituţiei Prefectum  Judeţului A]ba
-  Prîmarului Municipiului  Sebeş;
-Viceprimarului Municipiu]ui  Sebeş;
- Arhitectului şef;
-Compartimentului Relaţii  Publice, Comunicare lnfomatică şi  Monitor Oficial Local;
-Compartimentului Patrimoniu şi Transport;
-Biroului Contencios Juridic Transparenţă Decizională şi Arhivă;
-Biroului Buget,  Finanţe,  Contabilitate,  Salarizare;
-Serviciu]ui Public de Administrarea Patrimoniului  Sebeş;
-locatarii apartamentelor 4;  7 şi  10 -Cartier Lucian Blaga,  bl.  53,  sc.  D.

Sebeş la 31.08.2021
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