
 

 

 

Judeţul ALBA 

Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al comunei Ciugud 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului 

local al comunei Ciugud nr.67/2022 
 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Ciugud, județul Alba 

 

Secţiunea 1 Bunuri  imobile 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al 
dării 

în folosinţă 
 
 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

Situaţia juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

22 8.1 
Teren  

 

Imobil teren în suprafață de 1771 mp, situat în Zona Industrială din 

satul Drâmbar, comuna Ciugud, având categoria de folosință curți 

construcții  

2012 148 300  
C.F. nr.90733 

Ciugud 

23 8.1 Teren   
Imobil teren în suprafață de 1939 mp, situat în Zona Industrială din 

satul Drâmbar, comuna Ciugud, având categoria de folosință curți 

construcții 

2012 162 400 
C.F. nr. 90732 

Ciugud 

24 8.1 Teren 
Imobil teren în suprafață de 1271 mp, situat în Zona Industrială din 

satul Drâmbar, comuna Ciugud, având categoria de folosință curți 

construcții 

2012 106 500 
C.F. nr. 

90737Ciugud 

25 8.1 Teren 
Imobil teren în suprafață de 1252 mp, situat în Zona Industrială din 

satul Drâmbar, comuna Ciugud, având categoria de folosință curți 

construcții 

2012 104 900 
C.F. nr. 90738 

Ciugud 

26 8.1 Teren 
Imobil teren în suprafață de 2986 mp, situat în Zona Industrială din 

satul Drâmbar, comuna Ciugud, având categoria de folosință curți 

construcții 

2012 250 100 
C.F. nr. 90740 

Ciugud 

27 8.1 Teren 
Imobil teren în suprafață de 2.000 mp, situat în Zona Industrială din 

satul Drâmbar, comuna Ciugud, având categoria de folosință curți 

construcții 

2012 164 500 
C.F. nr. 90734 

Ciugud 

28 8.1 Teren 
Imobil teren în suprafață de 40 mp, situat în Zona Industrială din satul 

Drâmbar, comuna Ciugud, având categoria de folosință curți construcții 
2012 3 400 

C.F. nr. 90739 
Ciugud 



 

29 8.1 Teren 
Imobil teren în suprafață de 24 mp, situat în Zona Industrială din satul 

Drâmbar, comuna Ciugud, având categoria de folosință curți construcții 
2012 2 000 

C.F. nr. 90731 
Ciugud 

30 8.1 Teren 
Imobil teren în suprafață de 24 mp, situat în Zona Industrială din satul 

Drâmbar, comuna Ciugud, având categoria de folosință curți construcții 
2012 2 000 

C.F. nr. 90741 
Ciugud 
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HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei 

Ciugud  

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară  din 30.05.2022;  

Luând în dezbatere: 

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud, proiect inițiat de primarul Comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Achiziții Publice, Investiții și 

Relații Publice; 

- 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;  

 Vâzând: 

 - Procesul verbal întocmit de către comisia specială de inventariere a domeniului public și 

privat al comunei Ciugud; 

 - Raportul de evaluare întocmit de către evaluator Bozdog Dumitru Flaviu și înregistrat la 

Primăria comunei Ciugud sub nr.3645/2022; 

 -  C.F. nr.90733 Ciugud, C.F. nr.90732 Ciugud, C.F. nr.90737 Ciugud, C.F. nr.90738 

Ciugud, C.F. nr.90740 Ciugud, C.F. nr.90734 Ciugud, C.F. nr.90739 Ciugud, C.F. nr.90731 

Ciugud, C.F. nr.90741 Ciugud; 

 -  Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.58/2021 privind aprobarea Inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud; 

 - Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.74/2021 privind completarea 

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Ciugud 

 Ţinând cont de prevederile:  

- 87 alin.(5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 354, art. 356 alin. (7) și art. 357 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

mailto:office@primariaciugud.ro
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 - art. 1, art. 2, art. 4, art. 5 alin. (1) și (3), art. 6 alin. (1) din Normele tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al orașelor, 

al municipiilor și al județelor, aprobate conform art. 1 din H.G. nr. 392/2020.  

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1 Aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al 

Comunei Ciugud, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud 

nr.58/2021, cu  nouă noi poiziții, respectiv de la pozitia nr. 22 și nr.30, conform anexei – parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2.  Hotărârea se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Primarului comunei Ciugud; 

- Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Relații Publice; 

- 1 exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

Ciugud, 30.05.2022 

Nr.67 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100 

% din numărul consilierilor în funcţie 

 


