HOTĂRÂRE
privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.79784 Ciugud, proprietatea privată a
comunei Ciugud
Consiliul Local al comunei Ciugud, judeţul Alba întrunit în şedinţă extraordinară cu convocare
de îndată în data de 17.08.2020;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind dezlipirea imobilului înscris în CF
nr.79784 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud, iniţiat de primarul comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate nr.5575/2020 al Compartimentului Cadastru;
- 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 CF nr. 79784 Ciugud și documentația de dezlipire a imobilului înscris în CF nr.79784
Ciugud;
În temeiul prevederilor:
- Art. 129 alin.(2) lit.c) raportat la art. 129 alin. (6) lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru
şi carte funciară, 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:
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Aprobă documentaţia tehnică de dezlipire a imobilului în suprafaţă de 107 894 mp,
identificat cu nr. de parcela 1310/1, înscris în CF nr. 79784 Ciugud situat în intravilanul localităţii
Șeușa, parte integrantă a prezentei hotărâri, în 2 loturi după cum urmează:
-lot 1, categoria de folosinta pășune, in suprafata de 107 691 mp;
-lot 2, categoria de folosinta pășune, in suprafata de 203 mp;
Art.2. Solicită OCPI Alba întabularea dreptului de proprietate asupra parcelelor nou formate
potrivit art. 1, în favoarea comunei Ciugud- domeniul privat.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
• 1 exemplar Instituţiei Prefectului- judetul Alba;
• 1 exemplar Primarului comunei Ciugud;
• 1 exemplar Compartimentului Cadastru;
• 1 exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă
Contrasemnează secretar general
Oarga Liliana
Ciorgovean Maria-Mihaela
Ciugud, 17.08.2020
Nr.75
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care reprezintă
100% din numărul consilierilor în funcţie
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Anexa la Proiectul de hotărâre nr.
58/2020
Judeţul ALBA
Comuna CIUGUD
COMPLETĂRI
la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciugud, județul Alba

Secţiunea 1 Bunuri imobile

Nr. Codul de
crt. clasificare

0

1

111

1.6.4

Denumirea
bunului

2

Capelă

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, în
suprafaţă totală de 3300 mp, având
categoria de folosinţă “curți construcții” .
Vecini: N – proprietate particulară, S –
drum, V- drum, E –
comuna Ciugud

Anul
dobândirii
sau, după
caz, al
Valoarea
dării
de
în
inventar
folosinţă
4

5

2019

670 465,71
lei

Situaţia juridică actuală

6

Contract de finanțare nr.
C1920074X212770100899/2018
C.F. nr.87019 Ciugud

112

1.7.3

Sistem integrat
de producere
energie electrică
prin panouri
fotovoltaice

Inițiator primar,
Damian Gheorghe

Sistem integrat de producție energie
electrică prin panouri fotovoltaice în
suprafață de 95 mp, format din structura
metalica sub forma de ramuri, fiind
acoperita cu 60 de panouri fotovoltaice si
dotata cu 1 stație de încărcare electrică și
teren în suprafață de 1319 mp identificat
prin nr. cad. 285/1. Vecini:
N – drum, E – drum, S - proprietate
particulară, V - drum

2020

343 195,35
lei

Contract de finanțare
nr.C1920072G212770102692/2018
C.F. nr. 84760 Ciugud

Avizat secretar general,
Ciorgovean Maria-Mihaela

