HOTĂRÂRE
privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Ciugud
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă extraordinară cu convocare de
îndată, în data de 17.08.2020;
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Ciugud, iniţiat de primarul comunei Ciugud- Damian Gheorghe;
- Raportul de specialitate nr. 3875/2020 al Compartimentului Consilierul primarului
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:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud pentru proiectul de hotărâre
privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud;
- Procesul-verbal nr.3873/2020 întocmit de către comisia specială de inventariere a
domeniului public și privat al comunei Ciugud;
- Declarația pe propria răspundere a secretarului general al comunei Ciugud nr.
3877/2020 din care reiasă că bunurile în cauză nu fac obiectul unor litigii;
- 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;
- Punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării Administrației
nr.MLDPDA-83778/DPFBL-2205/05.08.2020, înregistrat la Primăria comunei Ciugud sub nr.
5387/06.08.2020;
Având în vedere prevederile:
- art.139 alin.(1) și (3) lit.g), art.289 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Anexa 25 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public
al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba, cu
modificările și completările ulterioare, la „Secțiunea I. Bunuri imobileˮ;
- ART. I pct. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 846/2011 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al
judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;
- Hotărârea Guvernului României nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al
comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.g), art. 196
alin.(1) lit.a) și art.607 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciugud, însușit
prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.13/2001 și atestat în Anexa 25 la
Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba, cu modificările și
completările ulterioare, la „Secțiunea I. Bunuri imobileˮ, se completează după cum urmează:
- după poziția nr.110 se introduc 2 noi poziții, respectiv pozițiile nr. 111-112, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3 Prin intermediul secretarului general al comunei Ciugud, prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al comunei Ciugud și pe pagina de internet
www.primariaciugud.ro, se înaintează și se comunică către: Instituţia Prefectului-Judeţul
Alba, dosar hotărâri, Primarul comunei Ciugud, Compartimentul Consilierul primarului și
Compartimentului Cadastru.
Preşedinte şedinţă
Oarga Liliana

Contrasemnează secretar general
Ciorgovean Maria-Mihaela

Ciugud, 17.08.2020
Nr.76
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care
reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie

Anexa la Hotărârea Consiliului local al
comunei Ciugud nr.76/2020

Judeţul ALBA
Comuna Ciugud
Consiliul Local

COMPLETĂRI
la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciugud, județul Alba

Secţiunea 1 Bunuri imobile

Nr.
crt.

0

111

112

Codul de
Denumirea bunului
clasificare

1

1.6.4

1.7.3

2

Elemente de identificare

3
Capelă în suprafață de 83 mp, construită din beton și
terenul situat pe raza Comunei Ciugud, sat Şeuşa, în
punctul de hotar „În Coastă”, având nr. de parcela 1236/1,
Capelă
în suprafaţă totală de 3300 mp, având categoria de
folosinţă “curți construcții” . Vecini: N – proprietate
particulară, S – drum, V- drum, E –
comuna Ciugud
Sistem integrat de producție energie electrică prin panouri
fotovoltaice în suprafață de 95 mp, format din structura
Sistem integrat de
metalica sub forma de ramuri, fiind acoperita cu 60 de
producere energie
panouri fotovoltaice si dotata cu 1 stație de încărcare
electrică prin panouri
electrică
și teren în suprafață de 1319 mp identificat prin
fotovoltaice
nr. cad. 285/1. Vecini:
N – drum, E – drum, S - proprietate particulară, V - drum

Președinte de ședință,
Oarga Liliana

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al
dării
în
folosinţă
4

2019

2020

Contrasemnează secretar general,
Ciorgovean Maria-Mihaela

Valoarea
de
inventar
(lei)

Situaţia juridică
actuală

5

6

C.F. nr.87019 Ciugud
Procesul-verbal de
670 465,71 recepție la terminarea
lucrărilor
nr.10111/2019

C.F. nr. 84760 Ciugud
Procesul-verbal de
343 195,35
recepție la terminarea
lucrărilor
nr.1040/2020

