
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.255/2021
administrare către Serviciul  Public dc Administrarea Patrimoniului  Sebeş,prMnd darea în

în vcderea executării  unor lucrări  de  reparatii, a  imobilelor locuinţe, situate  administrativ î'ri
Municipiul  Sebeş, str.  Traian,  nr.  2, aflate în domeniul  public al  Municipiului Sebeş,

nr.  inventar  10287

f:onsiliul  Local  al  Miiiiicipiuliii  Sebeş,jud.  Alba;
Intrunit  în  şedinţa publică ordinară  din  data de  30.09.2021.  ora  13,00;

Liiâiid   în   dezbatere   proiectul   de   hotărâre   privind   darea   îii   admiiiistrarc   către   Serviciul
Piiblic   de   Administrarea  Pati.imoniului   Sebeş,     în   vederea  executării   unor  lucrăn   de   reparaţii,  a

imobilelor  locuinţe,  situate  adiiiinistrativ  în  Municipiul  Sebeş,  str.  Trajaii,  m  2,  aflate  în  domeniul

piiblic  al  Mimicipiului  Sebeş,  nr,  inventar  10287;
Văzând:
-Fişa  obiect  patrimoniu  -Locuinţe  Traian   2,   cu  iir.   inv.10287  -situate  aclniinisti.ativ  în

Sebeş,  str.  Traian,  nr.  2;
-Referatul  de  aprobare  nr.71158/23.09.2021   al  iniţiatoruliii  ~  Primarul  Miinicjpiului  Sebeş`

-Raportul      de     specialitate     nr.7124l/23.09.202l      întocmit     de     către     Compartimentiil

Patrimoniu  şi  Transport,  raportul  de  specialitate  nr.7l 185/24.09.2021   al  B.C.J.A.T.D.A  din  caclrul

aparatuliii  de  specialitate  al  Primariilui  Mimicipiului  Sebeş;

Având    avizul    nr.574/202l    al    Comisiei    de    studii   prognoze   economico-sociale,    biiget,
finanţe   şi    avizul   nr.590/202l    al   Comisiei    pentru   administraţie    publjcă   locală,   jiiridică   şi   de

disciplină din  cadrul  Consiliului  Local  al  Municipiului  Sebeş;

În  temeiw  dispoziţiilor  Art.129  alin.  (2)  lit.  c),  coroborat  cu  alin.  (6)  1it.  a)  din  O.U.G.   iir

57/2019  privind   Codul   Administrativ,   completat  cu  prevederHe  art.   861   aliii.   (1)  Şi   alin    (3)  din

Legea  287/2009,  republicată,  privind  Codul  Civil.

Având  îii  vedere  prevederile  Art.139 alin.  (1 )  raportat  la alin,  (3)  lit.  g)  Cod  administrativ;
In  baza art.139  din   O.U.G  nr.57/20 I 9  privind  Codul  Administrativ  cu  modificările  şi

completările  ulterioare;

HOTĂRÂSTE

Ai!:±.  Se  aprobă darea  în  administrarea  Serviciului  Piiblic  de  Adniinistrarea  Patriiiioniiilui
Sebeş,    în  vederea  executării  iinor  lucrări  de  reparaţii,  a  imobilelor  locujnţe,  situate  admitiistrativ
în   Muiiicipiul    Sebeş,   str.    Traian,   nr.   2,   aflate   în   domeniul   public   al    Muiiicipiului    Sebeş,   iir.

inventar  ] 0287.

Ari2.  Predarea către  Serviciul  Public  de  Administrarea  Patrimoiiiului  Sebeş  a  imobiluliii
identificat  la Art,  1  se va face  pe bază de proces  -verbal  de predare -primire.

Ai!:±.  De  ducerea  la  îndeplinire  a prezentei  hotărâri  răspund  Compartimeiitiil  Patriiiioniu
şi  Traiisport şi  Serviciul  Public  de  Administrarea Patrimoniului  Sebeş.
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4EUpreze"hotărârepoatefiatacatădecătrepersoaneleîndreptăţite,întermenulŞim
cond"prevăzutedeLegeanr554/2004,privindcontericiosuladministrativ"modificărbşi
colTlpletărlle  ulterioare.

Prezetita  hotărâm  va  fi  afişată,  se  va  piiblica  pe  site-ul  prLmă"  şL  în  monitorul  oficLq  al
municipiului  Sebeş  şi  se  comunică:

-Instituţjei  Prefectului  Jiideţului.  Alba

-Primaru]iii  Municipiului  Sebeş;

-Viceprimarului  Municipiuluj  Sebeş;

-Arhitectiiluî  şef;

-CompartimentuhiRelamPublice,ComimicarelnformaticăşiMoiiitorOficialLocaL
-Bi.roului  Buget,  Finanţe,  Contabilitate,  Salarizare;

-Compartimentiilui  Patrimoniu  şi.  Transport;

-ServiciuluiPublicdeAdmim.strareaPatriiiioniuluiSebeş;

Sebeş  la 30.09.2021
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Consiljer local,  LUPU OVIDIU

TotalconsilierUoca]i        19

Prezenţi                                            17

Pentru                                       16

Împotrivă

Abţineri                                             i
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