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HOTĂRÂRE 

privind disponibilizarea Buldoexcavatorului  marca KOMATSU și a excavatorului marca 

Furukawa, proprietatea privată a Comunei Ciugud și transmiterea acestora  către alte instituții 

publice 

 

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

29.08.2022; 

Luând în dezbatere: 

 -   Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind disponibilizarea Buldoexcavatorului  

marca KOMATSU și a excavatorului marca Furukawa, proprietatea privată a Comunei Ciugud și 

transmiterea acestora  către alte instituții publice, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

-  Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Financiar-contabil; 

-  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;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii 

cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor 

Văzând Referatul de disponibilizare nr. 5914/2022 întocmit de către viceprimarul Comunei 

Ciugud; 

Având în vedere prevederile: 

 -  art. 129  alin. (2) lit.c)  raportat la art.129 alin. (6) lit. b), art.354 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, modificată și cu completările ulterioare, privind 

procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

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

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Aprobă disponibilizarea Buldoexcavatorului  marca KOMATSU având datele de 

identificare prezentate în anexa nr.1 - parte integrantă din prezenta hotărâre, proprietatea privată a 

Comunei Ciugud și transmiterea acestuia către alte instituții publice 

 Art.2. Aprobă disponibilizarea Excavatorului  marca Furukawa, având datele de identificare 

prezentate în anexa nr.2 - parte integrantă din prezenta hotărâre, proprietatea privată a Comunei Ciugud și 

transmiterea acestuia către alte instituții publice 

Art.3. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:  

 - Instituţiei prefectului judeţul Alba; 
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 - Compartimentului Achiziții Publice și Investiții;  

 - Compartimentului Financiar contabil; 

 - Primarului comunei Ciugud;  

 - un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 29.08.2022 

Nr.101 

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

numărul consilierilor în funcţie 
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Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.101/2022 

 

Datele de identificare a buldoexcavatorului, marca KOMATSU,  bun mobil aflat în 

proprietatea privată a comunei Ciugud 

 

 Maşina autopropulsată pentru lucrări, buldoexcavator marca KOMATSU, bun mobil aflat în 

proprietatea privată a comunei Ciugud, în stare de funcţionare, are următoarele date de identificare: 

 Categoria: Maşina autopropulsată pentru lucrări; 

 Caroseria: buldoexcavator; 

 Marca: Komatsu;  

 Tip: WB93R-2; 

 Anul fabricaţiei: 1998; 

 Nr. de identificare: 93F20523; 

 Nr. registru: M1151C0011X12H0; 

 Mase:    -   proprie (kg): 7500; 

- total tehnic admisibilă (kg): 9000; 

- maxima a ansamblului de vehicule (kg): 0  

 Motor:     -   tip: Yanmar; 

- cilindree: 4412 cmc; 

- putere maximă: 72 kW/2200rot/min;  

 Sursa de energie: motorina; 

 Tracţiune: integrală; 

 Număr de înregistrare: AB-311-CIUGUD. 

 

Președinte de ședință                                                     Contrasemnează  secretar general 
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Anexa nr.2  la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.101/2022 

 

 

 

Datele de identificare a excavatorului, marca FURUKAWA,  bun mobil aflat în proprietatea 

privată a comunei Ciugud 

 

 Excavator marca FURUKAWA, bun mobil aflat în proprietatea privată a comunei Ciugud, 

în stare de funcţionare, are următoarele date de identificare: 

 Caroseria: excavator; 

 Marca: Furukawa; 

 Model: W725LS;  

 Anul fabricaţiei: 1998; 

 Nr. de serie: 292F0244; 

 Sursa de energie: motorina; 

 Număr de înregistrare: AB-546-CIUGUD. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 
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