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JUDEŢUL ALBA 
COMUNA OCOLIȘ                                                                                                               
CONSILIUL LOCAL   
 
 

  HOTĂRÂREA NR. 17  /23.05.2022  

 
Privind completarea și rectificarea preambului HCL nr. 13/29.03.2022, privind acceptarea primirii 

fără plată a  unor bunuri materiale primite de la Primaria Municipiului Sebeș   
 

Consiliul Local  al comunei Ocolis, jud. Alba, întrunit în ședința publică ordinară din 

23  MAI  2022;  

Având în vedere : Proiectul de hotărâre nr. 14/13.05.2022, privind completarea și 

rectificarea preambului HCL nr. 13/29.03.2022, privind acceptarea primirii fără plată a  unor 

bunuri materiale primite de la Primaria Municipiului Sebeș  ;  

-referatul de aprobare nr. 1461/16.05. 2022,  întocmit de primarul comunei Ocoliș  și 

referatul  de specialitate înregistrat cu nr. 1462/16.05.2022 ;  

În conformitate cu prevederile:  

- art. 129 alin. (2), lit. d), alin. 7, lit. d  din OUG nr. 57/2019, privind Codul administativ, 

cu modificările si completarile ulterioare ; 

- art. 58, alin. (1) , alin. (3) și art. 59 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare ;  

  In temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) si ale art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019, 

privind Codul administativ, 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1.  Se rectifică preambulul HCL nr. 13/ 29.03.2022, privind acceptarea   

primirii fără plată a bunurilor materiale aflate în patrimoniul Municipiului Sebeș , după cum 

urmează : - se radiază prevedeile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea , cu modificările şi 

completările ulterioare .   

 Art.2. Celelalte prevederi legale ale HCL nr. 13/29.03.2022, rămân 

nemodificate.  

  Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: - Institutia Prefectului Judetul Alba ; 

- Primariei comunei Ocolis ;  

- D-lui Primar ; 

- Compartiment financiar- contabil; 

- site: www.ocolis-ab.ro; 

- dosar Hotărâri. 

- se va aduce la cunostinta cetatenilor prin afisare la sediul Consiliului Local al comunei Ocolis. 

 

Presedinte de sedinta,                                             Contrasemnează,                            

Consilier: Nicolae PUIU                          Secretarul general al  comunei , 

                                                                                       Paraschiva CHIRICA 

 

 

 

 

 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR. . 17/ 23.05.2022  

Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei responsabile 

să efectueze procedura 

1 2 3 

Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate 

X simplă □ absolută □ calificată2 
23.05.2022  

Comunicarea către primar2) 25.05.2022  

Comunicarea către prefectul județului3) 25.05.2022  

Aducerea la cunoștința publică4)+5) 25.05.2022  

Comunicarea, numai în cazul celei cu 

caracter individual4)+5) 
Nu este cazul  Nu este cazul  

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce 

efecte juridice7), după caz 
 25.05.2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 

absolută sau simplă, după caz. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea 

sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu 

majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție." 
2) Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 

comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării . . . 
4) Art. 197 alin. (4): "Hotărârile . . . se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin 

grija secretarului general al comunei." 
5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor - cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 
6) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoștință publică." 
7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării 

către persoanele cărora li se adresează." 
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