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HOTĂRÂRE 

privind acordul pentru subînchirierea unui spațiu, proprietatea comunei Ciugud 

  

Consiliul local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară din  data de 

30.03.2022;  

Luând în dezbatere: 

-  Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare privind acordul pentru subînchirierea unui 

spațiu, proprietatea comunei Ciugud, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

-  Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Ciugud; 

-  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: 

- Solicitarea SC POLIVALENT DESIGN CONSTRUCT SRL nr.14/28.03.2022, 

înregistrată la Primăria comunei Ciugud sub nr.2262/29.03.2022; 

- Contractul de închiriere nr.6517/25.08.2016 încheiat de către Comuna Ciugud cu SC 

POLIVALENT DESIGN CONSTRUCT SRL; 

 Ţinând cont de prevederile: 

-  art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu prevederile alin.(6) lit.a), art.297 alin.(1) lit.c), art.333 

si urm. din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1833 din Codul civil, republicat cu modificările și 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. (1) Își dă acordul cu privire la subînchirierea spațiului în suprafață de 52,88 mp 

situat în imobilul proprietatea publică a Comunei Ciugud din localitatea Limba, comuna Ciugud, 

strada Principală, nr.27, spațiu care face obiectul contractului de închiriere nr.6517/25.08.2016 

încheiat de către Comuna Ciugud cu SC POLIVALENT DESIGN CONSTRUCT SRL.  
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(2)  Subînchirierea se realizează de către SC POLIVALENT DESIGN CONSTRUCT SRL 

către SC Hancăș Team SRL în vederea desfășurarii de activități comerciale și pe perioada de 

valabilitate a contractului de închiriere nr.6517/2016, respectiv până la data de 25.08.2023. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului-Judeţul Alba;  

- Compartimentului Achiziții Publice și Investiții; 

- persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre; 

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 30.03.2022 

Nr.42 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabil exprimate care  reprezintă  

92.30 % din numărul consilierilor în funcţie 

 


