
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.224/2021
privind retragerea din administrare SeNiciului Pub]ic de Administrarea

Patrimoniului Sebeş, a locuinţei, situată administrativ în Municipiul Sebeş, str. M.
Kogă]niceanu, bl. 74, ap. 2, aflată în inventaru] domeniului public a] Municipiului Sebeş cu

nr. inv. 10960, Ia care s-au efectuat lucrări de reparaţii

Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş, jud.  Alba;
Întrunit ^m şedinţa publică ordinară din data de 31.08.2021, ora  14,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  retragerea  din  administrare  Serviciulul

Public   de   Administrarea  Patrimoniului   Sebeş,   a   locuinţeL   situată  administrativ   în   Municipiul
Sebeş,  str.  M.  Kogălniceanu,  bl.  74,  ap.  2,  aflată  în  inventarul  domeniului  pub]ic  al  Municipium
Sebeş cu nr.  inv.  10960,  la care s-au efectuat ]ucrări de reparaţii;

Având în vedere:
-H.C.L.  nr.  38/2021  privind  darea în  administrare  către  Serviciul  Public  de  Administrarea

Patrimoniului  Sebeş,  ^m  vederea  executării  unor  lucrărî  de  reparaţii  a  imobiluluL  locuinţă  situată
administrativ  în  Municipiul  Sebeş,  str.  M.  Kogălniceanu,  bl.  74,  ap.  2,  aflat ^m  domeniul  public  al
Municipiului  Sebeş, nr.  inventar  10960;

-Adresa  Serviciului  Public  de  Administrarea  Patrimoniului  Sebeş  nr.   3246/19.08.2021,

înregistrată la Primăria Municipiului  Sebeş cu nr.  63368/19.08.2021  prin caie se solicită retragerea
din  administrare  a  locuinţei,  situată  administrativ  în  Municipiul  Sebeş,  str.  M.  Kogălniceanu,  bl.
74,  ap.  2,  aflată în  inventarul  domeniul  public al  Municipiului  Sebeş,  nr.  inventar  10960,  umaie a
finalizării lucrărilor de reparaţii;

-Referatul  de  aprobare  nr.63547#0.08.2021   întocmit  de  Primarul  Municipiu]ui  Sebeş,  în

caHtate de  iniţiator;
-    Rapoml    de    specialitate    nr.63550#0.08.2021    întocmit    de    către    Compartimentu]

Patrimoniu  şi  Transport  şi  raportul  de  specialitate  nr.63819".08.202l  al  BCJAmA  din  cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului  Sebeş;

•   raportul   de   specialitate   nr.3298/23.08.202l    al   Serviciului   Public   de   Administrarea

Patrimoniului Sebeş;
Având  avizul  nr.497#02l   al  Comisiei  pentni  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de

disciplină   şi    avizul    nr.498#02l    al    Comisiei    peritru    învăţămânţ    cultură,    sporL    agremenţ
monumente    istorice   protecţie   socială,   protecţie   copiL   culte,   sănătate   şi   familie   din   cadrul
Consiliului Local al Municipiului  Sebeş;

În  temeiul  art   129  alin.  2  lit.  "c",  raportat  la  alin.  6,  lit  "b"  -din  O.U.G.  nr.  57#019

piivindcodulAdministrativ;
În  baza art.139 din O.U.G nr.  57#019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂşlE

A±±   Se   aprobă   retragerea   din   administrarea   Servicium   Public   de   Administrarea
Patrimoniului   Sebeş,   ca  umare  a  fmalizării  de   lucrări  de   reparaţii   a  imobilului   din  domeniul

public al  Municipiului Sebeş, evidenţiat îm tabelul alăturat:
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Nr.
Denumire Amplasament Descriere Nr.inv Cod Data Valoarea

crt clasificare PIF deinventar

1

Locuinţă M. Sebeş, M.

Apailamentcompusdin 2încăperi(oîncăperede

1 0960 1.6.2
01 - 1 2- 39.289Kogălniceanu, Kogălniceanu, 12,36 mp„  o

bl.  74, ap.  2 bl.  74, ap. 2 încăpere de10,10mp,hol1,74mp,baie2,34mp) 1970 lei

±±± Preluarea   din   administrarea   Servicium   Public   de   Administrarea   Patrimoniului
Sebeş a imobilului menţionat la art.  1  se va face pe bază de proces verbal de predare primire.

Ar!:L2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Patrimoniu
şi Transport,  Serviciul Public  de Administrarea Patrimoniului  Sebeş.

Ar!:4  Prezenta hotărâre  poate  fi  atacată de  către  persoanele  îndreptăţite,  .m  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  în  monitorul  oficial  al
Municipiului  Sebeş şi se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
-Primaru]ui  Municipiului  Sebeş;
- Viceprimarum Municipiului Sebeş;
-Arhitectului şef;
-Biroului Contencios Juridic,  Administraţie,  Transparenţă Decizională şi Arhivă;
-Compartimentului  Relaţii Publice,  Comunicare lnfomatică şi  Monitor Oficial Local;
-Biroului Buget, Finanţe, Contabilitate,  Salarîzare;
-Compartimentului  Patrimoniu şi Transport;
-Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului  Sebeş;

Sebeş  la 31.08.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, RODEAN
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Total  consilieri  locali

prezenţi

Pentru

Împotrîvă

Abţineri

2ex OM/CV/CG conţine 2 pagini
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