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HOTĂRÂRE 

privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.90542 Ciugud, proprietatea privată a comunei 

Ciugud  

Consiliul Local al comunei Ciugud, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară din data de 

26.11.2021; 

     Luând în dezbatere:  

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind dezlipirea imobilului înscris în CF 

nr.90542 Ciugud, proprietatea privată a comunei Ciugud, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate 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. 90542 Ciugud și documentația de dezlipire a acestuia; 

- Planul urbanistic zonal aprobat prin Hotărărea Consiliului local al comunei Ciugud nr. 

7/2020; 

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; 

- art.132 din Ordinul 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 9262 mp, 

identificat cu nr. de parcela 90542, înscris în CF nr. 90542 Ciugud situat în intravilanul localităţii 

Ciugud, parte integrantă a prezentei hotărâri,  în 12 loturi după cum urmează: 

-  lot 1, categoria de folosinta Curti constructii, in suprafata de 876 mp;  

       -lot 2, categoria de folosinta Curti constructii, in suprafata de 720 mp; 

       -lot 3, categoria de folosinta Curti constructii, in suprafata de 720 mp; 

-lot 4, categoria de folosinta Curti constructii, in suprafata de 876 mp; 

-lot 5, categoria de folosinta Curti constructii, in suprafata de 720 mp; 
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-lot 6, categoria de folosinta Curti constructii, in suprafata de 720 mp;  

-lot 7, categoria de folosinta Curti constructii, in suprafata de 875 mp; 

-lot 8, categoria de folosinta Curti constructii, in suprafata de 720 mp; 

-lot 9, categoria de folosinta Curti constructii, in suprafata de 720 mp;  

-lot 10, categoria de folosinta Curti constructii, in suprafata de 875 mp; 

-lot 11, categoria de folosinta Curti constructii, in suprafata de 720 mp; 

-lot 12, categoria de folosinta Curti constructii, in suprafata de 720 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 OCPI Alba-Iulia; 

• 1 exemplar la dosar.  

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 26.11.2021 

Nr.129 

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

% din numărul consilierilor în funcţie 

 


