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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr.132/08.01.2019 încheiat de către 

comuna Ciugud cu SC SCIFO ÎNTÂIUL SRL 

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.09.2020;  

Luând în dezbatere:  

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de concesiune 

nr.132/08.01.2019 încheiat de către comuna Ciugud cu SC SCIFO ÎNTÂIUL SRL, iniţiat 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;  

Văzând:   

-    Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud privind aprobarea modificării 

contractului de concesiune nr.132/08.01.2019 încheiat de către comuna Ciugud cu SC SCIFO 

ÎNTÂIUL SRL; 

- Contractul de concesiune nr.132/08.01.2019 încheiat de comuna Ciugud cu SC SCIFO 

ÎNTÂIUL SRL; 

- Adresa formulată de către domnul Dorca Călin Augustin în calitate de administrator al 

societății Scifo Întâiul SRL, înregistrată la Primăria comunei Ciugud sub nr.5658/17.08.2020 prin care 

solicită modificarea contractului de concesiune; 

 Având în vedere prevederile: 

-     art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu prevederile alin.(6) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

- Cap VIII din  Contractul de concesiune nr.132/08.01.2019 încheiat de comuna Ciugud cu 

SC SCIFO ÎNTÂIUL SRL; 

 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 modificarea Capitolului I – PĂRŢILE CONTRACTANTE din cadrul 

Contractului de concesiune nr. 132/08.01.2019, încheiat între comuna Ciugud şi S.C. SCIFO 

ÎNTÂIUL SRL, în sensul schimbării sediului societăţii concesionarului și a datelor noilor 

administratori, astfel: 

 "S.C. SCIFO ÎNTÂIUL S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului Român sub nr. 

J1/1336/2018, C.U.I. 40285640, cu sediul în Ciugud str. I.L. Caragiale, nr.1, comuna Ciugud, județul 

Alba, reprezentată prin domnul Dorca Călin Augustin și domnul Puiu Radu, având functia de 

administratori, în calitate de concesionar, pe de altă parte ". 
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Art.2. Aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 132/08.01.2019, încheiat între 

comuna Ciugud şi S.C. SCIFO ÎNTÂIUL SRL, în sensul că alineatul 1 al articolului 2.1 se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

"2.1. Obiectul prezentului contract de concesiune îl constituie cedarea-preluarea în concesiune 

a terenului înscris în CF nr.85555 Ciugud, în suprafață totală de 1035 mp în vederea construirii unei 

hale pentru desfășurarea activității de întreținerea și repararea autovehiculelor." 

 Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei Ciugud – domnul Damian Gheorghe, pentru 

semnarea actului adiţional ce se va încheia potrivit art.1 și 2. 

Art.4.  Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

 Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 

- Compartimentului Juridic; 

- S.C. SCIFO ÎNTÂIUL SRL 

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

  

       Preşedinte şedinţă                           Contrasemnează secretar general 

               Consilier Petrașcu Cornel                                Ciorgovean Maria-Mihaela 

 

 

 

Ciugud, 17.09.2020 

 Nr.84 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 100% 

din numărul consilierilor în funcţie 


