HOTĂRÂRE
privind acordul Consiliul local pentru instituirea ipotecii asupra halei industriale edificată
pe terenul care face obiectul contractului de concesiune nr. 4143/2019
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.04.2021;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind acordul Consiliul local pentru
instituirea ipotecii asupra halei industriale edificată pe terenul care face obiectul contractului de
concesiune nr. 4143/2019, proiect inițiat de Primarul Comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic;
- 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;
Având în vedere:
- Contractul de concesiune nr.4143/10.05.2019 încheiat de către Comuna Ciugud cu SC
WINTER COM SRL;
- Solicitarea SC WINTER COM SRL nr. 107/30.03.2021 înregistrată la Primăria comunei
Ciugud sub nr. 2303/30.03.2021;
Ţinând cont de prevederile:
- art.41 din Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrative, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1. (1) Consiliul local al comunei Ciugud își exprimă acordul cu privire la instituirea
ipotecii asupra halei industriale având nr. cadastral 85549-C1, edificată de către SC Winter Com
SRL pe terenul proprietate privată a comunei Ciugud, în suprafață de 2588 mp, înscris în CF nr.
85549 Ciugud, teren care face obiectul contractului de concesiune nr. 4143/10.05.2019.
(2) Își exprimă acordul cu privire la transferul dreptului de concesiune asupra terenului
înscris în CF nr. 85549 Ciugud în caz de executare silită, în favoarea eventualului viitor proprietar
adjudecatar al construcției, în conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului comunei Ciugud;
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-

Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Relații Publice;
Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba;
1 exemplar la dosar.

Preşedinte şedinţă

Contrasemnează p. secretar general

Ciugud, 22.04.2021
Nr.42
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă
100% din numărul consilierilor în funcţie

