
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR356"
privind radierea din inventar a mijloacelor fixe „Platformă debarcader"

şi „Clădire debarcader", ca urmare a demolării acestora

Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba;
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021, ora  13,00;
Luând  în  dezbatere  Proiectul  de  hotărâre  privind  radierea  din  inventar  a  mijloacelor  fixe

„Platfomă debarcader" şi „Clădire debarcader", ca urmare a demolării acestora;
Văzând:
-Fişa obiect de patrimoniu cu nr. inv.11051  -domeniul privat şi valoarea de 248 lei;
-Fişa obiect de patrimoniu cu nr. inv.11052 -domeniul privat şi valoarea de 620 lei;
-    Adeverinţa    Compartimentului    Urbanism    nr.71790/27.09.2021     privind    demolarea

construcţiei   confom   Autorizaţiei   de   desfiinţare   nr.   2/19.01.2021    şi   a   procesului   verbal   la
terininarea lucrărilor nr. 21695/12.03 .2021 ;

-Autorizaţia de desfiinţare nr.  2/19.01.2021 ;
-Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr. 21695/12.03.2021 ;
-   Referatul  de   aprobare  nr.   71510/24.09.2021   al  iniţiatorului  -Primarul   Municipiului

Sebeş;
-    Raportul    de    specialitate    nr.71547/27.09.202l    întocmit    de    către    Compartimentul

Patrimoniu şi Transport, raportul de  specialitate nr.71607/28.09.202 l  al BCJATDA şi raportul  de
specialitate  nr.7167/202l   al   Serviciului  Cheltuieli  şi  Resurse  Umane  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al Primarului Municipiului Sebeş;

Având avizul nr.823/202 l  pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină din
cadruL Consiliului Local al Municipiului Sebeş;

În  temeiul  dispoziţiilor  Art.   129  alin.  (2)  lit.  c),  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Art.139  alin.  (1) raportat la alin.  (3)  lit.  g)  Cod administrativ
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HOTAFLASTE:



4!±L± Se aprobă radierea din domeniul privat, a imobilului „Platfomă debarcader" având
nr.  inv.   11051   şi  valoarea  de  248  lei  şi  a  imobilului  „Clădire  debarcader"  cu  nr.  inv.11052  şi
valoarea de 620 lei, ca umare a demolării.

A±î2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Compartimentul Patrimoniu
şi   Transport,   Serviciul   Cheltuieli   şi   Resurse   Umane   şi   Serviciul   Public   de   Administrarea
Patrimoniului Sebeş.

AEL±. 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 sc comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Primarului Municipiului Sebeş;
- Arhitectului şef;
-Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
- Compartimentului Patrimoniu şi Transport;
- Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane;
- Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş.

Sebeş la 25.11.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          ;'                                     CONTRASEMNEAZĂ
Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLIN            SECRETAR  GENERAL Mun

VLAD  CRISTINA ELE
ipiul Sebeş

iotai-c-o~ris-iii;r-i-ib-caTTT;~

Prezenţi                                        119

pentnl                                        116

Împotrivă

Abţineri                                   | 2

2ex.MO/CV/CG conţine 2 pagini Pagina 2 din 2


