HOTĂRÂRE
privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85517 Ciugud, CF nr. 85514 Ciugud și
CF nr.85580 Ciugud proprietatea privată a comunei Ciugud
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată
în data de 04.01.2021;
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85517 Ciugud,
CF nr. 85514 Ciugud și CF nr.85580 Ciugud proprietatea privată a comunei Ciugud, iniţiat de
primarul comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate nr. 2/2021 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
aprobarea alipirii parcelelor înscrise în CF nr.85517 Ciugud, CF nr. 85514 Ciugud și CF nr.85580
Ciugud proprietatea privată a comunei Ciugud;
- Adresa SC TRANSILVANIA NUTS SRL, înregistrată la Primăria comunei Ciugud sub
nr.9275/31.12.2020 prin care solicită eliberarea unui certificate de urbanism și adooptatea unei
hotărâri de consiliu pentru alipirea celor 3 imobile anterior amintite;
- CF nr.85517 Ciugud (CF vechi 70100), CF nr. 85514 Ciugud (CF vechi 76295) și CF
nr.85580 Ciugud (CF vechi 76294);
- Contractele de concesiune nr.1/2774/2020 și nr. 3017/2020 încheiate de către comuna
Ciugud cu SC TRANSILVANIA NUTS SRL;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art.132 alin.(1) din Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere
în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare
- art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu prevederile alin.(6) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, 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. Aprobă alipirea imobilelor înscrise în CF nr.85517 Ciugud, CF nr. 85514 Ciugud și
CF nr.85580 Ciugud proprietatea privată a comunei Ciugud, conform documenteției de alipire,
parte integrantă din prezenta.
____________________________________
Comuna CIUGUD
Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numărul 10 – cod poștal: 517240
Cod de identificare fiscală: 4562516
Telefon/ Fax: 0258/841205; 0258/841000
E-mail: office@primariaciugud.ro Web: www.primariaciugud.ro

Art.2. Solicită OCPI Alba întabularea dreptului de proprietate asupra parcelei nou formate
potrivit art. 1, în favoarea comunei Ciugud- domeniul privat.
Art.3. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţul Alba;
- Compartimentului Cadastru;
- SC TRANSILVANIA NUTS SRL;
- Primarului comunei Ciugud;
- un exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă
Consilier Dreghiciu Ioan Nechifor

Contrasemnează secretar general
Ciorgovean Maria-Mihaela

Ciugud, 04.01.2021
Nr.1
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care reprezintă
84.61% din numărul consilierilor în funcţie

