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DISPOZIŢIA  NR.54 

 

 Primarul comunei Ciugud, Judeţul Alba, 

 Văzând: 

- Dispoziția nr.96/2020 emisă de primarul comunei Ciugud privind constituirea comisiei 

speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Ciugud; 

- Dispoziția nr.145/2020 emisă de primarul comunei Ciugud privind încetarea de drept a 

raportului de muncă al doamnei Anghel Olimpia începând cu data de 02.10.2020; 

 Având în vedere prevederile: 

- art.289 alin.(2), (3) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 -  H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 

nr. 25 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud; 

- ART. I pct. 3 din H.G. nr. 846/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor 

şi comunelor din judeţul Alba; 

-  art. 5 din H.G. nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al 

municipiilor şi al judeţelor; 

 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUNE 

 

Art.I. Articolul 1 din Dispoziția nr.96/2020 emisă de primarul comunei Ciugud se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

Art.1. Constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei 

Ciugud, în următoarea componență, după cum urmează: 

 Președinte: - Damian Gheorghe – primarul comunei Ciugud; 

 Membri:  

- Ciorgovean Maria-Mihaela – secretarul general al comunei Ciugud; 

- Litan Cristina-Susana – consilier  în cadrul Compartimentului Financiar contabil; 

- Ciorgovean Daniel-Zaharie – inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Cadastru; 

 - Groza Ioan – inspector de specialitate în cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea 

teritoriului; 

 - Sularia Patricia Alexandra - consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic; 

 - Muntean Roxana Maria - inspector în cadrul Compartimentului Financiar contabil. 
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Art.II. Prezenta dispoziție poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004, privind contenciosul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.III.  Prezenta dispoziţie se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba, 

- Primarului Comunei Ciugud 

- Persoanelor nominalizate în prezenta dispoziţie, 

- Un exemplar la dosar. 

 

Ciugud, 17.05.2021 

p.PRIMAR,                                                                  Contrasemnează 

                                                            SECRETAR GENERAL 

                                     


