HOTĂRÂRE
privind identificarea cu date de carte funciară a unui imobil proprietatea publică a comunei
Ciugud în vederea întabulării acestuia
Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa ordinară în data de
25.02.2021;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud și Proiectul de hotărâre privind
identificarea cu date de carte funciară a unui imobil proprietatea publică a comunei Ciugud în
vederea întabulării acestuia, inițiat de către primarul comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Cadastru din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Ciugud;
- 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 CF nr.84950 Ciugud;
Având în vedere prevederile:
- art.286 alin. (4) și pct. 5 al anexei nr.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare,
Anexa nr. 25 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciugud;
- ART.I pct.3 lit.a) din H.G. nr. 846/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;
În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Constată că imobilul cuprins la poziția 11 din Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Ciugud, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud
nr. 13/2001, inventar atestat prin H.G. nr.974/2002, așa cum a fost modificată prin H.G. nr.
846/2011 se identifică cu CF nr.84950 Ciugud, format din teren în suprafață de 2997 mp și clădire
în suprafață de 165 mp.
Art.2. Solicită OCPI Alba întabularea dreptului de proprietate Comunei Ciugud - domeniul
public asupra imobilului înscris în CF nr.84950 Ciugud.
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Art. 3. Hotărarea se comunică către:
- Institutia Prefectului - Judetul Alba;
- Primarul comunei Ciugud;
- Compartimentului Cadastru;
- Un exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă

Contrasemnează p. secretar general

Ciugud, 25.02.2021
Nr.20
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă
100% din numărul consilierilor în funcţie

