
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.254/2021
T}rMTid  transmiterea fără  p[ată  a  unui  autoturism   aflat în  riatrimoniu]  municiTiiu]iii  Sebeş

către  Direcţia Generală de Asistenţă  Socială,  Medicală si  Comunitară  Scbeş

Consiliul  Local  al  Municipiului  Sebeş, jiid.  ^1ba;

Întrunit  în  şedin!a publică ordiiiară  din  data de  30.09.2021,  ora  13,00;

Luâiid  în  dezbatere  proiectul  de  liotărâre  privind  transmiterea  fără  plată  a  iinui  aufoturjsm

aflat    îii    patrimoniul    municipiului    Sebeş    către    Direcţia    Geiierală   de    Asistcnţă    Socială,

Medicală si Comunitară Sebeş;

Având  în  vedere;
-referatul  de  aprobare  nr.70748/22.09.202]   al  iniţiatorului  la proiectiil  de  hotărâre;

-referatul   de   disponibmzare   nr.66088   /OLO9.2021    al   Compartimentului   Adiiiiiijsti.ativ   si

Deservire  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  ;

Văzâlld:
-    raportul    de   specialitate   comun    nr.71213/24.09.202l    al    Compartimentului    Administrativ   si

Deservire,    Biroului    Contencios    Juridic,    Administraţie,    Transparenţă    Decizîonală    şi    Arliivă,

Sei.viciiilui   Cheltiijeli   si      Resurse   Umane   şi       al    Direcţiei   Venîturi       diii   cadrul   aparatiiliii   de

specialitate  al  primarului;

Văzând  raportul  de  specialitate  al  Biroului  Contencios  Juridic,  Administraţie,  Traiisparctiţă

Decizională  si  a  Serviciuliii   Clie]tuieli   si   Resurse   Uiiiaiie  din  cadrul  aparatuliii  de  specialitate  al

primar,,llli;

Având   avizul   nr.589/202l    al   Comisiei   pentru   administraţie  publică   locală,  juridică  şi   de

discipljnă,  precuni  şi  avizul  nr.573/202l  al  Comisiei  de  studii,  prognoze  ecoiiomico-sociale,  buget,

finaiiţe  din  cadrul  ConsHiului  Local  al  municipiului  Sebeş.

În   temeiiil  art.1   din   H.G.   iir.84I/1995   privi]id   procedurile  de  transmitere   fără   plată  si   de
valorifigare  a  bunurilor aparţinâiid  instituţiilor  publice,   cu  modificărîle  şi  completărHe;

ln  baza    art.139  din  O.U.G  iir.  57/03  07.2019  privind  Codul  administrativ  cu  modificările

şi  ColTlpletările  ulterioare;

HOTARASTE:

4rL±.  Se  aprobă  transmiterea  fără  plată,  a    autoturismum  marca  Hyundai  Santa  Fe  cu
numărul  de  ^mmatriculare  AB-Ol-PMS,   aflat  în  patrimoniul  municipiului  Sebeş,  având  număr   de

inventar  2138,  către  Direcţia  Generală de  Asistenţă  Socială,  Medicală si  Comunjtară  Sebeş.

AiLZ   Se   dispune   scoaterea   autoturismum      din   evidenţele   Municjpiului   Sebeş,   după
încheierea   procesului-verbal   de   predare-pTimire   către   Direcţia   Generală   de   Asistenţă   Socială,

Medicală si  Comunitară Sebeş.
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A±!±  Diicerea  la  îndeplinire  a  prezentei  cade  în  sarcina  Compartiiiientului  Administrativ
si  Deservire  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului.

Ar±±   Prezenta   hotărâre   poate   fi   atacată   de   persoanele   îndreptăţite,   îii   temieniil   şi   în
condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.554/2004,  privind  conteiiciosul  administrativ,  cu  modiricărUe  si

completările  ulterioare.

Prezenta hoiărâre va fl afiişată , se va i)ubllca i}e siteul  primnriei si în m()niiorul oficiol  nl
municii)iului Sebeş şi se ct)munică ..

-lnstitiiţiei  Prefectului  Judeţului  Alba

-Primarului  Muiiicipiului  Sebeş;

-Direcţiei  Venituri;

-Serviciului  Cheltuieli  şi  Resurse  umane;

-Compartimentului  Administrativ  şi  Deservire;

-Direcţiei  Generală de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comum.tară  Sebeş.

Sebcş  la 30.09.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,  LUPU OVTI)IU

Total  consilieri  locali

Prezenţi

Pentru

Împotrivă

Abţineri
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