HOTĂRÂRE
privind încheierea unei convenții în vederea întocmirii amenajamentului silvic
pentru terenurile cu vegetație forestieră aflat în proprietatea semnatarilor
convenției
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară 30.04.2019;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind încheierea unei convenții în
vederea întocmirii amenajamentului silvic pentru terenurile cu vegetație forestieră aflat în
proprietatea semnatarilor convenției, proiect inițiat de primarul Comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Achiziții Publice,
Investiții și Relații Publice;
Vâzând:
- Amenajamentul Silvic, aferent perioadei 2010-2020, întocmit pentru pădurile
proprietatea aparţinând comunei Ciugud;
- Titlul de proprietate nr.1342/25.09.2002 eliberat de către Comisia Județeană
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Alba pentru suprafața de
59.90 ha, CF nr.4941 Vințu de Jos, CF nr.5078 Vințu de Jos, CF nr.5079 Vințu de Jos, CF
nr.5081 Vințu de Jos, CF nr. 5085 Vințu de Jos, Contractul de donație autentificat sub
nr.1890/2004 de către notar Dan Adrian Doțiu încheiat între Comuna Ciugud și Schitul
Buna Vestire Hăpria, Hotărârea Comisiei Județene Alba pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor nr.33/2001;
Ţinând cont de prevederile:
- art.5, art. 17 alin.(2) lit.a), art.19 alin.(2), art.21 alin.(3) lit.b) din Legea
nr.46/2008 Codul Silvic republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129 alin. (2) lit.e) raportat la art. 129 alin. (9) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, 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;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă încheierea unei convenții între Comuna Ciugud, Comuna
Sântimbru, Parohia Evanghelică Vingard, Protopopiatul Greco-Catolic Sebes-Parohia GrecoCatolica Spring, Parohia Ortodoxă Spring, Parohia Reformată Vingard, Asociația
Composesorat „Coliba Trutii’’ și Asociația Miniera pe Cuxe Albini în vederea întocmirii
amenajamentului silvic pentru vegetația forestieră proprietatea beneficiarilor convenției,
conform anexei-parte integrantă din prezenta.
Art.2. Se împuternicește domnul Gheorghe Damian, primarul Comunei Ciugud, jud.
Alba să semneze în numele comunei Ciugud, convenția ce se va încheia potrivit articolului
1 din prezenta hotărâre.
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Art.3. Se împuternicește domnul ing. Ioan Oprița-seful Ocolului Silvic Sebeș RA
să semneze în numele și pentru comuna Ciugud toate documentele cu caracter tehnic
privind întocmirea amenajamentului silvic.
Art.4. Se aprobă demararea procedurilor de achiziție a serviciilor pentru întocmirea
amenajamentului silvic.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Ciugud,
prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Art.6. Hotărârea se comunică către:
- Instituţia Prefectului-judeţul Alba;
- Primarului comunei Ciugud;
- Compartimentului Financiar- contabil;
- Compartimentului Juridic;
- 1 (un) exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă
Consilier Magda Alexandru Adrian
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Nr.44
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care
reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie

