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HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.108/29.08.2022  

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28.09.2022;  

 Luând în dezbatere: 

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local 

al comunei Ciugud nr.108/29.08.2022, inițiat de primarul comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.108/2022 privind aprobarea concesionării 

imobilului teren în suprafață  totală de 6 274 mp, înscris în CF nr.85486  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;  

Văzând: 

- Raportul de evaluare întocmit de către expertul Bozdog Dumitru Flaviu, înregistrat sub nr. 

5932/23.08.2022 

- CF nr.85486 Ciugud; 

- Avizul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 

nr.2189PS/07.07.2021 în vederea concesionării terenului  în suprafață de 6274 mp, înscris in CF 85486 

Ciugud, înregistrat la Primăria comunei Ciugud sub nr.5651/16.07.2021; 

         Ţinând cont de prevederile: 

-  art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu prevederile alin.(6) lit.b), art.302-330, art.362 alin.(3) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 pct. 39 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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.I. Se aprobă modificarea anexei nr.5 a  Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud 

nr.108/2022 privind aprobarea concesionării imobilului teren în suprafață  totală de 6 274 mp, înscris în 

CF nr.85486  Ciugud- documentația de atribuire, în sensul că procentul din cadrul parcelei care urmează 

să fie ocupat de construcții se modifică de la minimum 40% la minimum 30% din suprafața terenului 

concesionat. 

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

 Art.III. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 
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- Compartimentului  Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului;  

           - Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 28.09.2022 

Nr.113 

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

numărul consilierilor în funcţie 

 


