HOTĂRÂRE
privind acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90491 Ciugud
Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa ordinară în data de
29.01.2021;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud și Proiectul de hotărâre privind
acceptarea donaţiei imobilului-teren înscris în CF nr. 90491 Ciugud, inițiat de către primarul
comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului nr.
550/2021;
- 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:
- Adresa înregistrată la Primăria comunei Ciugud sub nr.334/15.01.2021, formulată de
către domnul Alexandru Cristian Samuel, prin care îşi manifestă intenţia de a dona comunei Ciugud
imobilul - teren, înscris în CF nr. 90491 Ciugud;
- CF 90491 Ciugud;
Având în vedere prevederile:
- art.129 alin.(2) lit. c), art. 291 alin. (3) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 863 lit. c) din Noul Cod civil.
În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se acceptă donaţia făcută de domnul Alexandru Cristian Samuel și soția Alexandru
Raluca Adriana a imobilului – teren înscris în CF nr. 90491 Ciugud, având nr. de parcelă 90491, în
suprafață totală de 33 mp, având categoria de folosință arabil, fiind situat în intravilanul satului
Ciugud.
Art. 2. După aprobarea donației imobilul - teren înscris in CF nr.90491 va avea destinaţia
drum şi va fi introdus în Inventarul domeniului public al comunei Ciugud, după încheierea actului
de donaţie în forma autentică.
Art. 3. Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie în formă autentică,
vor fi suportate de către donatori.
Art. 4. Se împuterniceşte Damian Gheorghe, primarul comunei Ciugud, să semneze în
numele comunei Ciugud actul de donaţie în formă autentică.
Art. 5. Hotărarea se comunică către:
- Institutia Prefectului - Judetul Alba;
- Primarul comunei Ciugud;
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- Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului;
- numitilor Alexandru Cristian Samuel și soția Alexandru Raluca Adriana;
- Un exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă

Contrasemnează secretar general

Ciugud, 29.01.2021
Nr. 5
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă
100% din numărul consilierilor în funcţie

