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DISPOZIŢIA  NR. 80  
 

Primarul comunei Ciugud, judetul Alba 
     Ţinând cont de prevederile art. 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 134 alin. (1) lit.a), art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

DISPUNE 

Art.1.  (1) Convoacă Consiliul local  al  comunei Ciugud în sedinţă ordinară în data 
de 30.04.2020, ora 9.00, la sediul Primăriei comunei Ciugud, cu următorul: 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

 

1.Proiectul de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic General al comunei Ciugud și a 
Regulamentului local de urbanism aferent acestuia. 

Iniţiator: Damian Gheorghe-primar 
(Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.1 - Prognoze economico-sociale, studii, 
buget, finante,servicii publice, administrarea domeniului public  si privat al comunei, 
comert, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
ecologie, protectia mediului inconjurator si turism, gospodarie comunala, servicii si comert)  
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Comunei Ciugud nr. 
132/31.10.2019 

        Inițiator: Damian Gheorghe –primar 
(Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.1 - Prognoze economico-sociale, studii, 
buget, finante,servicii publice, administrarea domeniului public  si privat al comunei, 
comert, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
ecologie, protectia mediului inconjurator si turism, gospodarie comunala, servicii si comert 
și Comisiei de specialitate nr.3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină,  relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor). 
 
3. Proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de 
salubrizare a localităților  

                 Iniţiator: Damian Gheorghe-primar 
(Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.1 - Prognoze economico-sociale, studii, 
buget, finante,servicii publice, administrarea domeniului public  si privat al comunei, 
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comert, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
ecologie, protectia mediului inconjurator si turism, gospodarie comunala, servicii si comert) 
 
4. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al 
comunei Ciugud 

Iniţiator: Damian Gheorghe-primar 
(Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.1 - Prognoze economico-sociale, studii, 
buget, finante,servicii publice, administrarea domeniului public  si privat al comunei, 
comert, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
ecologie, protectia mediului inconjurator si turism, gospodarie comunala, servicii si comert,  

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata 
inflației de 3.8% 

        Inițiator: Damian Gheorghe -primar 
(Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.1 - Prognoze economico-sociale, studii, 
buget, finante,servicii publice, administrarea domeniului public  si privat al comunei, 
comert, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
ecologie, protectia mediului inconjurator si turism, gospodarie comunala, servicii si comert, 
Comisiei de specialitate nr.2- Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, 
cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement 
și Comisiei de specialitate nr.3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină,  relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor) 
    
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr.4267/2017 încheiat 
de comuna Ciugud cu Asociația Crescătorilor de Taurine 
        Inițiator: Damian Gheorghe -primar 
(Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.1 - Prognoze economico-sociale, studii, 
buget, finante,servicii publice, administrarea domeniului public  si privat al comunei, 
comert, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
ecologie, protectia mediului inconjurator si turism, gospodarie comunala, servicii si comert, 
și Comisiei de specialitate nr.3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină,  relaţii cu 
publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor) 
 
7. Diverse 
 

(2) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi însoţite de anexele 
corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte 
documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe 
adresa de poştă electronică aflată în baza de date a Consiliului Local Ciugud).  
  (3) Aducerea la cunoştinţă publică a materialelor înscrise pe ordinea de zi se face 
prin afişare pe pagina de internet www.primariaciugud.ro  

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art.3. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă 
potrivit prevederilor Legii nr.554/2004. 
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Art.4. Prezenta dispoziție se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba; 
- un exemplar la dosar; 
- dosar şedinţă consiliul local; 
 

Ciugud, 24.04.2020 
    Contrasemnează 

      PRIMAR,      SECRETAR GENERAL, 
      Gheorghe DAMIAN                         Ciorgovean Maria Mihaela       
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