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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  
schimbării destinației clădirii Școală generală cu clasele I-VIII și Grădinița, 

Hăpria, comuna Ciugud și a unei suprafețe de teren din spațiu de învățământ în 
spațiu destinat desfășurării unor activități administrative 

 
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă extraordinară cu convocare de 

îndată în data de 17.10.2018;  
Luând în dezbatere:  
- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării 

destinației clădirii Școală generală cu clasele I-VIII și Grădinița, Hăpria, comuna Ciugud și a 
unei suprafețe de teren din spațiu de învățământ în spațiu destinat desfășurării unor activități 
administrative, inițiat de primarul comunei Ciugud;  

-  Raportul de specialitate nr. 5625/2020 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;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi 
familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de 
agrement;  

Văzând C.F. nr. 77219 Ciugud;  
  Ţinând cont de prevederile: 

- art. 112 alin. (6) din  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- art.5 și art.9 pct.1 din Ordinul nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de 
elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării 
acestuia; 

- art. 129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit. a), p) și s) 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 propunerea de schimbare de destinație pe o perioadă nedeterminată a 

imobilului „Şcoală generală cu clasele I-VIII și Grădiniță”, situat în localitatea Hăpria, nr.201, 
cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al  comunei Ciugud însușit prin 
Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.13/2001 și atestat prin H.G. nr. 974/2002 la 
poziția nr. 7, înscris în CF nr. 77219 Ciugud, nr. cad. 77219-C1 și a suprafeței de teren de 
1320 mp, din spațiu de învățământ în spațiu destinat desfășurării de activități administrative. 

mailto:office@primariaciugud.ro
http://www.primariaciugud.ro/


Art.2. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 
- Ministerului Educaţiei Naționale pentru analiză şi avizare;  
- Inspectoratului Şcolar al judeţului Alba; 
- Școala Gimnazială Ciugud;  
- Primarului comunei Ciugud;  
- un exemplar la dosar. 
 
 Preşedinte şedinţă                             Contrasemnează secretar general 

               Oarga Liliana                                                 Ciorgovean Maria-Mihaela 
 
 
 
Ciugud, 17.08.2020 
 Nr.82 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care  
reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie 


