
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.366/2021
privind stabilire@ locurilor publice unde se vor arbom temporar drapelele în

Municipiul Sebeş cu ocazia Zilei Naţionale a României

Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba;
Întrunitînşedinţaordinarădindatade25.11.2021,ora13,00;
Luând în  dezbatere  proiectul  de hotărâre   privind  stabilirea  locurilor  publice  unde  se  vor

arbora temporar drapelele în Municipiul Sebeş cu ocazia Zilei Naţionale a României;
Analizând prevederile  Legii nr.  75/1994 privind arborarea drapelului României,  intonarea

imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României  de către autorităţile şi instituţiile publice,
coroborată  cu  prevederile  Legii   10/1990  privind  proclamarea  zilei  de  "1   Decembrie"  ca  Ziua
Naţională a României.

Văzând:
• referatul de aprobare nr.87306/23.11.2021  al  iniţiatorului  la proiectul de hotărâre;
-prevederile  H.  C.  L.  nr.18/2021  privind  aprobarea  calendarului  de  activităţi  cultural-educative

care se vor desfăşura în cursul anului 2021 ;
-raportul  de  specialitate  comun   nr.8732l/23.11.202l  întocmit de  Compartimentul  Patrimoniu  şi

Transport,   Direcţia   Tehnică,    Compartimentul   Relaţii   Publice,   Comunicare,   Infomatică   şi
Monitorul Oficial Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeş;
- raportul  de  specialitate nr.4826/24.11.2021  al  Serviciului Public  de Administrarea Patrimoniului

Sebeş;
•  referatul  nr.87554/24.1 l.202l   privind    necesitatea  înscrierii  pe  ordinea  de  zi  suplimentară  a

şedinţei a proiectului de hotărâre;
Având  avizul  nr.850/202l   al   Comisiei  pentru  amenajarea  teritoriului,  urbanism,   lucrări

publice,   administrarea   domeniului   public   şi   privat   şi   avizul   nr.85l/2021   al   Comisiei   pentru
învăţământ,  cultură,  sport,  agrement,  monumente  istorice  protecţie  socială,  protecţie  copii,  Culte,
sănătate şi familie din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş;

În   temeiul   prevederilor   art.   3   alin.    1   lit.   a)   din   Legea   nr.75/1994   privind   arborarea
drapelului  României,  intonarea imnului naţional Şi  folosirea sigiliilor cu stema României  de către
autorităţile şi  instituţiile publice,  coroborată cu prevederile  legii  10/1990 privind proclamarea zilei
de  "1  Decembrie"  ca Ziua Naţională a României,  coroborate  cu prevederile  art.  129  alin.21it c) şi
lit. d) din O.U.G nr.  57/2019 privind Codul administrativ;

În  baza  art.139  din  O.U.G    nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare:
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±r!:±.  Cu ocazia Zilei Naţionale a României,  se aprobă arborarea temporară de drapele de
către  S.P.A.P.  Sebeş,  pe  edificiile  clădirilor  şi  pe  stâlpii  de  iluminat  public  stradal,  proprietatea
Municipiului Sebeş.

A±2.   De  ducerea  la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  Serviciul  Public  de Administrare a
Patrimoniului Municipiului Sebeş.

4r±± Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în temenul şi în
conditiile  prevăzute  de  Legea nr.  554/2004  privind  contenciosul  administrativ,  cu modificările  şi
completările ulterioare.

Ţ.re,ze.n:a.hotă:ârevafiafişată,sevapublicapesite-ulprimărieişiînMoniţoruloficialalmunicipiului Sebeş şi se comunică:
•      Instituţiei prefectuluijudeţului Alba
•      Primarului Municipiului sebeş;
-      Viceprimarului Municipiului sebeş;
-      Arhitectului şef;
-      Direcţiei Tehnice;
-      Biroului contencios Juidic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
-      Serviciului public de Administrare a patrimoniului;
-      Compartimentului patrimoniu şi Transport ;
-      Compartimentului Relaţii publice, Comunicare, Infomatică şi Monitor oficial Local.

Sebeş la 25.11.2021
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