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HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în favoarea Agenției 
Naționale pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial din județul Alba 

 
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.02.2020;  
Luând în dezbatere:  

 -   Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă 
gratuită a unui spaţiu în favoarea Agenția Naționale pentru Arii Naturale Protejate - 
Serviciul teritorial din județul Alba, proiect inițiat 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: 
-    Solicitarea nr.7675/2019 a președintelui Agenției Naționale pentru Arii Protejate, 

înregistrată la Primăria comunei Ciugud sub nr.5696/2019 pentru punerea la dispoziție a 
unui spațiu  adecvat desfășurării activității Serviciului Teritorial Alba; 

-    CF nr.70619 Ciugud; 
 Având în vedere prevederile: 
 -   H.G.  nr.997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare; 
 -  Legii nr.95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale 
Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, cu modificările și completările ulterioare 

-   art.92, art. 108, art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.a), art.349-352 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. (1) Se atribuie în folosință gratuita pe o perioadă de 6 luni către Agenția 

Națională pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial din județul Alba, spațiul în 
suprafață de 227 mp, înscris în CF 70619 Ciugud, proprietatea publică a comunei Ciugud, 
având valoarea de inventar 477.858 lei, situat în satul Drâmbar, str. Mureșului, nr. 1A, 
comuna Ciugud, cu destinația de sediu. 
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(2) Predarea primirea spațiului prevăzut la alin.(1) se va face pe bază de 
proces-verbal de predare primire. 

Art.2. Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial din 
județul Alba are următoarele obligații: 

a) să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată 
folosinţa gratuită; 
     b) să prezinte, anual, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfăşurată, 
gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi strategii pentru 
perioada următoare; 
     c) să permită accesul autorităţilor pentru efectuarea controlului asupra bunurilor; 
    d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 
     e) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în 
afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini; 
 f) folosința dobândită nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei 
alte persoane; 
 g) obligaţia de a informa cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate 
publică, precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de 
natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului. 

Art.3. Cheltuielile de întreținere a bunului vor fi suportate de către Agenția 
Națională pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial din județul Alba.  

Art.4. Modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile sunt cele prevăzute la 
art 352 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art.5. Se aprobă contractul de comodat conform anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.6. Se împuternicește primarul comunei Ciugud Gheorghe Damian a semna în 
numele unităţii administrativ- teritoriale Contractul de comodat ce se va încheia, dar și 
procesul-verbal de predare primire. 

Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004, privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.8.  Hotărârea se comunică către: 

- Primarului Comunei Ciugud; 

- Instituţiei Prefectului -Judeţul Alba; 
- Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial din județul 

Alba; 
- Un exemplar la dosar. 

        
  
       Preşedinte şedinţă                              Contrasemnează secretar general 
    Consilier Ganga Liliana                                   Ciorgovean Maria-Mihaela 
 
 
 
Ciugud, 20.02.2020 
 Nr.26  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabil exprimate care  
reprezintă 90.90% din numărul consilierilor în funcţie 


