
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.350/2021
Privind aprobarea înscrierii definitive în Cartea Funciară a dreptului de proprietate st

Municipiului Sebeş asupra imobilului Şcoala Gimnazială M. Kogălniceanu Sebeş,
înscris în C.F. nr. 74830 Sebeş

Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba;
Întrunit în şedinta ordinară  din data de 25.11.2021, ora  13,00;

Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  înscrierii  definitive  în  Cartea
Funciară a dreptului de proprietate al Municipiului Sebeş asupra imobilului Şcoala Gimnazială M.
Kogălniceanu Sebeş,înscris în C.F. nr. 74830 Sebeş;

Văzând:
-Extras C.F. nr. 74830  Sebeş;
-   Referatul  de   aprobare  al   iniţiatoruLui  proiectuLui   de  hotărâre,  Primarul  Municipiului

Sebeş, nr.83659/11.1 1.2021 ;

Având în vedere raportul de specialitate nr.  83665/11.11.2021  întocmit de Compartimentul
Patrimoniu şi Transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş;

Având   avizul   nr.816/202l    al   Comisiei   pentm   învăţământ,   cultură,   sport,   agrement,
monumente   istorice   protecţie   socială,   protecţie   copii,   culte,   sănătate   şi   familie    şi   avizul
nr.815/202 l  al  Comisiei  pentm  amenajarea  teritoriului,  ubanism,  lucrări  publice,  administrarea
domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş;

În  aplicarea  prevederilor  art.  41   alin.  (5)  din  Legea  nr.  7/1996  -  Legea  cadastrului  şi

publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având  în  vedere  Ordinul  nr.  700/2014  -privind  aprobarea  Regulamentului  de  avizare,

recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte fimciară;
În temeiul  art.129 alin.  (2) lit.  c) din O.U.G. nr.  57/2019 -privind Codul Administrativ cu

modificările şi completările ulterioare;
În  baza  art.   139  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi

compl etările ulterioare ;

HOTĂRĂSTE:

Afi± Se aprobă înscrierea definitivă în sistemul integrat de Cadastru şi Carte Funciară a
imobilului  Şcoala  Gimnazială  M.  Kogălniceanu  Sebeş  înscris  în  C.F.  nr.  74830  Sebeş,  nr.  cad.
74830, în suprafaţă de 2.570 mp., în domeniul public al Municipiului Sebeş.

A±2.   Se   atestă   apartenenţa   la   domeniul   public   al   Municipiului   Sebeş   a  imobilului
identificat la Art.  1  şi se declară de uz şi interes public local.
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A±î2.   Solicită  OCPI  Alba  înscrierea  definitivă  a  imobilului  de  la  art.   1.,  cu  datele  de
identificare menţionate mai sus, în Domeniul Public al Municipiului Sebeş, confom art. 41, alin.  5
din  Legea  nr.  7/1996  Legea  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare,  republicată  (aşa  cum  a  fost
modificată prin OUG nr. 31/2018) şi al pct.  5  din Anexa nr. 4 la OUG nr.  57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (de unde rezultă că terenuile şi clădirile în
care  îşi  desfăşoară  activitatea  consiliul  local  şi  primăria,  precum  şi  instituţiile  publice  de  interes
local,  cum sunt:  teatrele,  bibliotecile,  muzeele,  spitalele, policliniciLe  şi  altele  asemenea fac  parte
din domeniul public al oraşelor/municipiilor).

AE4  Prezenta  hotărâre  a  fost  emisă  în  vederea  efectuării  demersurilor  necesare  pentru
modificarea  H.G.R.  nr.  974/2002  Anexa  nr.  5  privind  atestarea  domeniului  public  al  judeţului
Alba precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba.

4Eîş   Se   modifică   în   mod   corespunzător   prezentei   inventarul   domeniului   public   al
Municipiului   Sebeş,   cu  respectarea   procedurilor   Art.   289   din   OUG   57/2019   privind   Codul
Administrativ.

AE=§ De ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri răspunde  Compartimentul  Patrimoniu
şi Transport.

AE[Z Prezenta hotărâre  poate  fi  atacată de  către  persoanele îndreptăţite, în 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
- Primarului Municipiului Sebeş;
-Viceprimarului 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, Salarizare;
- Compartimentului Patrimoniu Şi Transport;
- Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane;
- OCPI Alba, BCPI Sebeş.

Sebeş la 25.11.2021
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