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HOTĂRÂRE 

privind modificarea unor denumiri de străzi din comuna Ciugud 
 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.02.2020;  
Luând în dezbatere:  

 - Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind modificarea unor denumiri 
de străzi din comuna Ciugud, proiect inițiat de Primarul Comunei Ciugud; 

-  Raportul de specialitate al Compartimentului Cadastru; 
-  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;  
 Vâzând: 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.152/2018 privind  aprobarea 
schimbării denumirii unor străzi şi atribuirii de denumire unor străzi  din localitățile 
aparținătoare comunei Ciugud 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.11/23.01.2019 privind  
modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr.152/2018, 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.13/29.01.2019 privind  
modificarea unor denumiri de străzi din comuna Ciugud; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.25/29.01.2019 privind  
modificarea unor denumiri de străzi din comuna Ciugud; 
 Ţinând cont de prevederile: 

- art. 2 lit. d) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a 
comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 

- art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. d) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 196  alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările și completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.I. Litera b) ale Punctului I din articolul 2 din Hotărârea Consiliului local al 
comunei Ciugud nr.152/2018, așa cum a fost modificată și completată ulterior, se modifică 
și va avea următorul cuprins: 

„b) Sarmizegetusa, pentru strada în lungime de 480 m, având punctele de 
coordonate Inceput(A-x,y) 390903.946, 505047.935, Sfarsit(B-x,y) 391107.595, 
504745.890;ˮ 

Art.II.  Hotărârea se comunică: 
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- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
- Primarului comunei Ciugud; 
- Compartimentului  Cadastru; 
- Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor 

Alba; 
-1 exemplar la dosar. 
 

  Preşedinte şedinţă                              Contrasemnează secretar general 
      Consilier Ganga Liliana                                   Ciorgovean Maria-Mihaela 
 
 
 
Ciugud, 20.02.2020 
 Nr.19  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabil exprimate care  
reprezintă 90.90% din numărul consilierilor în funcţie 


