HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Ciugud
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
27.03.2020;
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Ciugud, iniţiat de primarul comunei CiugudDamian Gheorghe;
- Raportul de specialitate nr. 2468/2020 al Compartimentului Cadastru;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii,
buget, finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei,
comerț, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice,
ecologie, protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
Văzând:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud pentru proiectul de
hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Ciugud;
- Raportul de evaluare întocmit de către expertul Bozdog Dumitru Flaviu,
înregistrat sub nr. 10325/2019;
Având în vedere prevederile:
- art.286 alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor
şi judeţelor;
- 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;
- H.G. nr. 2139/2004 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu
modificările și completările ulterioare;
- pct 3 lit. a) din HG 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;
- O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
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- Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;.
În temeiul art. 196 alin.(1). lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se declară ca fiind de uz şi de interes public şi se completează Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciugud, însușit prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Ciugud nr.13/2001 și atestat prin H.G. nr. 974/2002, cu
imobilul teren în suprafață totală de 2997 mp situat în intravilanul satului Limba.
Art.2. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud,
aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr. 13/2001, inventar atestat
prin H.G. nr. 974/2002, se modifică și se completează după cum urmează:
- la poziţia nr. 11 „Clădire localitatea Limba”- coloana 2 va avea următorul
cuprins: „Clădire localitatea Limba și teren, coloana 3-Elemente de identificare va avea
următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă acoperită șarpantă din lemn și învelitoare
din țiglă în suprafață totală de 165 mp și teren aferent în supfrafață totală de 2997 mpˮ,
iar coloana 5 – Valoarea de Inventar va avea următorul cuprins:„403 920ˮ.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei prefectului judeţul Alba;
- Compartimentului Cadastru;
- Primarului comunei Ciugud;
- un exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă
Consilier Magda Alexandru Adrian

Contrasemnează secretar general
Ciorgovean Maria-Mihaela

Ciugud, 27.03.2020
Nr.37
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabil exprimate care
reprezintă 90.90% din numărul consilierilor în funcţie

