HOTĂRÂRE
privind exprimarea acordului pentru radierea dreptului de ipotecă legală împotriva
debitoarei SC MICU SERVICE SRL înscris CF nr. 85529 Ciugud
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.03.2021;
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului pentru radierea dreptului de ipotecă
legală împotriva debitoarei SC MICU SERVICE SRL înscris CF nr. 85529 Ciugud, iniţiat de
primarul comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate nr. 2141/2021 al Compartimentului 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. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie,
cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;
- 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 aprobare al primarului comunei Ciugud privind exprimarea acordului pentru
radierea dreptului de ipotecă legală împotriva debitoarei SC MICU SERVICE SRL înscris CF nr.
85529 Ciugud;
- Solicitarea societății MICU SERVICE SRL înregistrată la Primăria Comunei Ciugud sub
nr. 1349/25.02.2021;
- Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1813/2016 și înregistrat la Primăria
Comunei Ciugud sub nr.5037/2016;
- CF nr.85529 Ciugud;
Având în vedere prevederile:
- art. 15 alin. (2), art. 33 și art. 37 alin. (13) din Legea nr. 7/1996, privind Legea cadastrului
și a publicității imobiliare, potrivit cărora ”Dreptul de ipotecă se radiază în condiţiile art. 885 alin.
(2) din Codul civil, cu excepţia ipotecilor constituite în favoarea autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale, care se pot radia în baza acordului titularului exprimat prin înscris oficial emis
de instituţia în cauză, care poartă semnătura conducătorului instituţiei sau a persoanei delegate de
acesta, numărul şi data înregistrării”
- art. 885 alin.(2) din Noul Cod civil;
- art.129 alin.(2) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
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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 Se aprobă radierea din CF nr. 85529 Ciugud a ipotecii legale împotriva debitoarei SC
MICU SERVICE SRL instituită prin actul notarial (contract de vânzare cumpărare) autentificat sub
nr. 1813/2016 privind plata sumei de 7 000 euro, reprezentând contravaloarea prețului datorat
pentru terenul în suprafață de 1046 mp înscris în CF nr.85529 Ciugud.
Art.2 Se împuterniceşte Damian Gheorghe- primarul comunei Ciugud cu ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3 Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei prefectului judeţul Alba;
- Compartimentului Financiar-contabil;
- SC MICU SERVICE SRL;
- Primarului comunei Ciugud;
- un exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă

Contrasemnează secretar general

Ciugud, 30.03.2021
Nr.29
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă
100% din numărul consilierilor în funcţie

