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HOTARAREA Nr. 28 Data: 28.01.2021 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
pentru completarea H.C.L. nr. 286/17 .12.2020 privind desernnarea unor consilieri locali pentru a face 

pa11e din Comisia de Evaluare (licitatie) pentru vanzarea bunurilor din domeniul privat al 
Municipiului Sacele, precum ~i din Comisia de Solutionare a Contestatiilor 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 28.01.2021, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 2997/18.01.2021 al initiatorului -Primm· ing. Popa Virgil, 

prevederile Regulamentului privind metodologia de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al 
Municipiului Sacele, conform caruia din Comisiile de Evaluare (licitatie) ~i, respectiv, Solutionare a 
Contestatiilor vor face pai1e obligatoriu un numar de cate 3 consilieri locali ca membri titulm·i ~i 3 
consilieri supleanti din fiecare dintre cele doua comisii, precum ~i prevederile H.C.L. nr. 286/17.12.2020 
privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia de Evaluare (licitatie) pentru 
vanzarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Sacele, precum ~i din Comisia de Solutionare a 
Contestatiilor, conform careia din comisia de Evaluare (licitatie) nu au fost validati decat 2 membri 
titulari ~i 2 membri supleanti, fiind necesara completarea cu Inca unul pentru fiecare categorie; 

Vazand Rap011ul de specialitate nr. 2998/18.01 .2021 al Biroului Juridic ~i A vizele Comisiilor de 
specialitate; 

Avand In vedere prevederile Legii nr. 24/2001 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; m1. 363-364 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; H.C.L. nr. 
248/26.11.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de vanzare a bunurilor imobile din 
domeniul privat al Municipiului Sacele; H.C.L. nr. 286/17.12.2020 privind desemnarea unor consilieri 
locali pentru a face pm1e din Comisia de Evaluare (licitatie) pentru vanzarea bunurilor din domeniul 
privat al Municipiului Sacele, precum ~i din Comisia de Solutionare a Contestatiilor, precum ~i ale H.C.L. 
nr. 86/2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea 
revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

In temeiul art. 87 alin. (1), alin. (2), alin. (5); art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin.(6) lit. b); art. 133 
alin. (l); art. 134 alin. (1) lit. a); ait. 139 alin. (1) alin. (6); a11. 196 alin. (1) lit a); mt 197 alin. (l); art. 
243 alin. (1) lit. a) din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

HOTARA~TE: 

A11. 1. Se completeaza prevederile H.C.L. nr. 286/17.12.2020, In sensul desemnarii a Inca 2 
consilieri locali pentru a face pmte din Comisia de Evaluare (licitatie) pentru varizarea bunurilor din 
domeniul privat al Municipiului Sacele, respectiv un membru titular ~i un membru supleant In Comisia 



de Evaluare (licitafie) pentru vanzarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Sacele, dupa cum 
urmeaza: 

1. d-1 Costea Catalin Ionuf, consilier local, membrn titular 
2. d-1 Florescu Marius, consilier local, membru supleant. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 286/17.12.2020 privind desemnarea unor consilieri 
locali pentru a face parte din Comisia de Evaluare (licitafie) pentru vanzarea bunurilor din domeniul 
privat al Municipiului Sacele, precum ~i din Comisia de Solutionare a Contestatiilor, raman 
neschimbate. 

A11. 3. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, precum ~i consilierii locali 
desemnati la art. 1 din prezenta hotarare raspund de ducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari. 
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Redactat: Insp. Acaroaie Elena/7ex l, r 
Hotararea a fost adoptata: d-1 COSJ;'iA CATALIN IONUT: 16 voturi pentru, 11mpotriva, 1 vot nul; 

d-1 FLORESCU MARIUS: 16 voturi pentru, 1 impotriva, 1 vot nul; 

Nr. consilierilor1n functi e: 19 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 18 


