
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR293~
privind retragerea dreptului de folosinţă acordat Filialei Asociaţia "Filantropia Ortodoxă

Sebeş" şi darea în administrare@ Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş a
imobilului teren în suprafaţă de 50 mp. nr. c@d. 89204 din C.F. nr. 89204 Sebeş , aflat în

domeniul public al Muricipiului Sebeş

Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba;
Întnmit în şedinţa ordinară   din data de 28.10.2021, ora  12,00;
Luând în dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind retragerea  dreptului  de  folosinţă  acordat

Filialei  Asociaţia  "Filantropia  Ortodoxă  Sebeş"  şi  darea  în  administrarea  Serviciului  Public  de
Administrarea  Patrimoniului  Sebeş  a  imobilului  teren în  suprafaţă  de  50  mp.  nr.  cad.  89204  din
C.F. nr. 89204 Sebeş , aflat în domeniul public al Municipiului Sebeş;

Văzând:
-Fişă  obiect  patrimoniu,  imobil  domeniu  public,  teren  50mp.  Cart.  M.  Kogălniceanu,  nr,

inv.  80768.09;
-Fişă  obiect  patrimoniu,  imobil  domeniu  public,  teren  50mp.  Cart.  M.  Kogălniceanu,  nr,

inv.  80768.07;
-    Încheiere nr.10933/22.01.2021  a OCPI. Alba, BCPI.  Sebeş;
-   Extras C.F. nr.  89204 Sebeş -informare, datat 22.01.2021, inclus Plan amplasament;
-   Extras C.F. nr. 89205 Sebeş -informare, datat 22.01.2021, inclus Plan amplasament;
-    H.C.L.  nr.  41/2015  privind  darea  în  folosinţă  gratuită  pe  o  perioadă  de  30  de  ani  a

imobilului -teren, înscris în C.F. nr.  80065  Sebeş, nr. cad.  80065, în suprafaţă de 937 mp. situat în
Sebeş, cartier M. Kogălniceanu, către Filiala Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sebeş ;

-H.C.L.  nr.  193/2020  privind  aprobarea  documentaţiei  cadastrale  de  dezlipire  imobil  în

Sistemul  lntegrat  de  Cadastru  şi  Carte  Funciară  a  imobilului  aflat în  intravilanul  U.A.T.  Sebeş -
domeniul public, jud. Alba;

•      Acord      al      Filialei      Asociaţia      Filantropia      Ortodoxă      Sebeş,      înregistrat      sub

nr.77656/19.10.2021   referitor  la  retragerea  a  50  mp.  teren  înscris  în  CF  nr,89204  Sebeş,  top.
89204;

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

nr.77869/19.10.2021 ;

Având în vedere:
-   raportul    de    specialitate   nr.77982/19.10.2021    întocmit   de   Compartimentul   Patrimoniu   şi

Transport,  raportul  de  specialitate  nr.78215/20.10.2021   al  BCJATDA  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al Primarului Municipiului Sebeş;
-raportul  de  specialitate nr.4228/20.10.2021  al  Serviciului Public  de Administrarea Patrimoniului

Sebeş;
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Având avizul nr.668/2021  al Comisiei pentru administraţie publică locală, juidică şi de
disciplină şi avizul nr.669/2021  al Comisiei pentru agricultuă, silvicultuă, protecţie mediu,
monumen^te naturale şi turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş;

In temeiul art.129 alin.  (2) 1it. c) din O.U.G. nr.  57/2019 -privind Codul Administrativ;
În confomitate cu prevederile Art. 2871it. b) coroborat cu Art. 297 alin. (1) 1it. a) şi Art.

299 din OUG nr,57/2019 privind Cod administrativ;
În  baza  art.   139  din  O.U.G.,  nr.57/2019  privind  Cod  administrativ,  cu  modificările  şi

completări le ulterioare ;

HOTĂRĂSTE:

4r±±±.  În  vederea  amenajării  extinderii  platfomei  existente  de  colectare  a  deşeuilor,  se
retrage   din   folosinţa   Filialei   Asociaţia   "Filantropia   Ortodoxă   Sebeş"   a   imobilului   -   teren,
aparţinând  domeniului  public  al  Municipiului  Sebeş,  în  suprafaţă  de  50  mp.  înscris  în  C.F.  nr.
89204  Sebeş, nr.  cad.  89204 şi darea acestuia în administrarea Serviciului Public de Administrare
a Patrimoniului Sebeş, pentru o perioadă de 2 ani, calculată de la data semnării procesului -verbal
de predare -primire.

Ar!=2: Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  revine  Compartimentului  Patrimoniu  şi
Transport şi S.P.A.P.  Sebeş.

A±:!: Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în temenul şi în
condiţiile prevăzute de Legea nr.  554/2004, privind contenciosul  administrativ,  cu modificările  şi
completări le 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 Judemlui Alba
- Primarului Municipiului Sebeş;
- Viceprimarului Municipiului Sebeş;
• Serviciului Cheltuieli Resurse Umane;
- Direcţiei Venituri;
- Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare lnformatică
• Biroului Buget, Finanţe, Contabilitate, Salarizare şi Monitor Oficial Local;
- Compartimentului Urbanism Autorizări şi Disciplină în Construcţii;
- Compartimentului  Patrimoniu şi Transport;
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-S.P.A.P.  Sebeş;

- Filialei Asociaţia "Filantropia Ortodoxă Sebeş"

Sebeş la 28.10.2021

Pentru

Împotrivă

Abţineri
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