
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.253/2021
privind  preluarea din administrarea şcolii Gimnaziale "Mihail Kogălniceanu" -Sebeş

a imobilelor "Teren şcoala Gimnazîală Lancrăm   şi "Reţele Sală sport Lancrăm

şi darea acestora în administrarea "Liceului German" Sebeş

Consiliul  Local  al  Municipiului  Sebeş,jud.  Alba,jiid.  Alba;

Întrunit  în  şedinţa publică ordinară   din  data de30.09.2021,  ora  13,00;

Luând    în    dezbatere    proiectul    de    hotărâre    privind    preluarea   din    admii`istrarea    Şcolii

Gimiiaziale  .'Mihail  Kogăliiiceanu"  -Sebeş  a  imobilelor  "Tereii  Şcoala  GiiTmazială  Lancrăm    şi
"Reţele  Sală sport Laiicrăm  şi  darea acestora îii  administrarea "Liceiilui Germaii"  Sebeş:

Văzâ'ld:
-H.C.L.    nr.   211/2021    privind   darea   în   administrare   către   Serviciul    Public   de   Admiiiistrarea

Patrimonium     Sebeş    privind    darea    îii    admiiiistrarea    Serviciului    Piiblic    de    admiiiistrare    a

Patrimoniului   Sebeş  a  imobilelor  „Şcoala  Gimiiazială  Lancrăm  -Corp   1",  „Şcoala  Gimnazială

Lancrăm  -Corp  2"  şi  „Sala de  sport  Lancrăm",  aflate  în  domeniul  public  al  Miiiiicipiului  Sebeş  şi

date  în  administrarea  Şcolii  Gimnaziale  „Miliai  Kogălniceanu"  Sebeş.
-H.C.L.   iir.   239/2021   privind   preluarea   din   administrarea   Serviciului   Piiblic   de   Admi.nistrarea

Patrimonium   Sebeş  a  imobilelor  "Şcoala  Gimnazială  Laiicrăm  -Corp   1"  ,  "Şcoala  Gimiiazială

Lancrăm   -   Corp  2"  şi   "Sală  sport  Lancrăm",   1a  care   s,aii  efectuat   lucrări   de  reparaţii   şi   darea

acestora  în  administrarea "Liceului  German"  Sebeş.
-Fjşă  obiect  patrimoniu  "Teren  Şcoala  Gimnazială  Laiicrăm"  iir.   iiiv.   80021,  domeniiil  piiblic  al

Municipiului  Sebeş;
•    Fişă   obiect   patrimoniu   "Reţele    Sală   sport    Lancrăm",    nr.    inv.    50109,   domeiiiul    piiblic   al

Munjcipiului  Sebeş;
-Contractul  de  administrare  nr.  30/23350/16.07.2008  între  Municipiul  Sebeş  şi  Şcoala  Gimnazială

„Mihai  Kogălniceanu"  Sebeş;
-Contractul   de  administrare   nr.   41/31445/01.08.2016   între   Municipiul   Sebeş   şi   Liceul   Germaii

Sebeş;
-   Referatul   de   aprobare   al   iniţiatorului   proiectului   de   hotărâre,   Primarul   Municipiului   Sebeş,

nr.7115 8/23 .09.202 l ;

Având  în  vedere  raportul  de  specialitate  nr.71239/23.09.2021   întocmit  de  Compartimeiitul
Patrimoniu  şi  Transport,  raportul  de  specialitate  nr.7l  191/24.09.2021   al  B.C.J.A.T.D.A  diii  cadriil

aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Municipiuliii  Sebeş;

Având   avizul    iir.572/2021    al   Comisiei    studii   prognoze   economico-sociale,   buget.   finanţe   ,

avizul  nr.57l/2021   al  Comisiei    pentru  învăţământ,  cultură,  sport,  agrement,  monumente  istorice  protec!ie

Socială,  prc)tecţie  copii,  culte,  sănătate  şi  familie  şi  avizul  nr./2021   al  Comisiei  pentru  administraţie  publică

loca]ă, juridică  şi  de  disciplină  din  cadrul  Consiliu]ui  Local  al  Municipiului  Sebeş,
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Iii  temeiul  art.129  alin.   (2)   lit.  c)  coroborat  cu    aliii.  (6)   1it.  a)    din  O.U.G.   iir.   57/2019  -

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

darea  în  adiiiinistrare  a  buniirilor  proprietate  publică  din  O.U.G.  nr.  57/2019,  republicată.

În   baza  art.139  din   O.U.G.   nr.57/2019-priviiid   Codul   Admiiiistratw  cii   modificările   şi

comp]etările  u]terioare,:

HOTĂRĂSTE:

Ar±±.   Se  aprobă  retragerea  clin  administrarea  Şcom   Gimnaziale  „Mjhai  Kogăwceanii"
Sebeş  a imobilelor  din  domeniul  public  al  Mimicipiului  Sebeş,  evidenţiate  în  tabelul  alăturat:

Nr.
Denumire Amplasamcnt Descriere Nr.inv

Cod Data
Valoarea

crt clasificare PIF
dcinventar

1

Terellafereiit
MunicipiulSebeş,loc.Laiicrăm,str.Veche,nr.121

Teren  împrejmuit;ImobilîmprejmuitciigarddezidărieşigarddinplasădesâriTiăSiiprafaţa:3860mp

80021 9999

(      0'-

230.065.00[ei
Şcolii CF  nr.  88763 01-

GimnazialeLancrăm Lancrăm,  nr.  top.88763Vecîni:N-proprietateprivata,S-magazin,E-str.Veche,V-BisericaOrtodoxa 20031

2
Reţele  Saladesport

Municipiul

Rea]izarea dereţeleedilitare  caiirmareafinalizăriisăliidesport,ll'crăridesistematizarepeverticalăa

50109 1,8.6

20-12_
156.383,04Sebeş,  loc.Lancrămstr suprafeţelor'tt

Lancrăm
Veche,  nr.121

exis  en  e  precumşiamenajarea

!

2004
lel

suprafeţelorpietoiial-carosabiledi,linci,,tăşi

accesul  din  reţeaua

stradală amunicipiuluj !



Ai±±.Preluarea   din    administrarea    Şcom    Gimiiaziale    „Mihai    Kogălniceam'.    Sebeş    a
imobilelor menţionate  la art.  1  se  va face  pe  bază de  proces  verbal  de  predare  primire.

Ai±±.Anexa  la Actul  adiţional  nr.  1   la  Contractul  de  admiiiistrare  nr.  30/23350/16.07.2008
se  va  modifica  corespunzător,  prin  încheierea  unui  act  adiţioiial  în  sensul  celor  aprobate  la  Art.   1

al  prezentei  hotărâri.

Ai±4  Imobilele  identificate  la  art.   1  vor trece  în  administrarea  Liceiilui  German  Sebeş,  pe
bază de  proces verbal de predare prii"re.

Ar!:ş.  Contractul  de  admjnistrare  nr.  41/31445/01.08.2016  se  va  modifica  corespimzător,
prin  Încheierea  unui  act adiţional  în  sensul  celor aprobate  la Art.  4  al  prezentei  holărâri.

Ai!±  De  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  răspimde  Coiiipartimentul  Patrimoniu
şi   Transport,   Biroul  Contencios  Juridic  Transparenţă  Decizională  şi  Arhjvă,   Şcoala  Gimiiazială
„Mihai  Kogălniceanu" Sebeş  şi  Liceul  German  Sebeş.

AE:Z.  Prezenta hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  persoanele  Îndrei)tăţjte,  în  teriiienul  şi  în
condiţiile  prevăzute  de  Legea  iir.   554/2004.  privind  contenciosul  admiiiistrativ,  cu  modificările  şi

completările  iilterioare.

Prezenta  liotărâre  va  fi  afişată,  se  va  publica  pe  site-iil  primăriei  şi  în  mc)iiitorul  oficial  al
Miinicipiului  Sebeş  şi  se  comunică:

-Ţnstituţiei  Prefectum  Judeţului  Alba

-Primaruliii  Munjcipiului  Sebeş;
-Wceprimarum  Municipiului  Sebeş;
-Direcţiei  Venituri;

i  Biroului  Contencios  Juridic,  Administraţie,  Transparenţă  Decizională  şi  Arliivă;
-Compartimentiilui  Relaţii  Pub]ice,  Comuiiicare  şi  lnformatică
-Biroului  Biiget,  Finanţe,  Contabilitate,  Salarizare;

-Compartimentului  Patrimoniu  şi  Transport;

-Şcolii  Gimnaziale  „Mihai  Kogăliiiceanii"  Sebeş;

-Liceului  German  Sebeş;

Sebeş  la 30.09.2021
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TotalconsilierUocali        .19

Prezenţi                                          t l 7

Pe,ltl.u                                                   ,17
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