
                                                            ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA CICÂRLĂU 
CONSILIUL LOCAL CICÂRLĂU  

Cicârlău, Str. Unirii nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail primariacicarlau@yahoo.com; web www.comunacicirlau.ro 

 
                                                                                     

HOTĂRÂREA    NR. 81 /2019 
 

privind  modificarea Statutului  si a Regulamentului de organizare si functionare   
al Ocolului  Silvic Ardud R.A . 

 
Consiliul Local al comunei Cicârlău  , judetul Maramures,întrunit în sedintă ordinară în 

data de  26 noiembrie 2019 ,  analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu completările ulterioare; 

f)  Legea nr. 24/2000 privind normele  de tehnică legislativă pentru 

elaborarea  actelor normative, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

g) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 Luând act de:  
 - Proiectul de hotărâre initiat de către primarul comunei, referatul de aprobare nr. 
6986/20.11.2019 , raportul compartimentului de resort nr. 6987/20.11.2019 , referatul 
compartimentului de specilaitate nr. 6931/20.11.2019 si avizele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local al comunei Cicârlău; 

-  Adresa nr. 5999    / 2019 ,  a  Ocolului Silvic Ardud  R.A. prin care solicită 
initierea unui proiect de hotărâre privind  aprobarea modificarii  Statutului  si a 
Regulamentului de organizare si functionare  al Ocolului  Silvic Ardud R.A , HCL nr. 45 
/2019  a   Consiliului local  al comunei  Bătarci, judetul Satu-Mare  prin care se aprobă  
asocierea  Consiliului Local Bătarci , judetul Satu-Mare alături de consiliile locale ale 
comunelor  : Doba, Terebești, Vetiș , Vile Satu Mare, Socond, Pir, Vama , Tarna Mare, 
Cămărzana, Târsolț, Craidorolț, Bixad, Cicârlău, Odoreu, Păuleti, Turt si a oraselor 
Ardud, Seini, Tăutii Măgherăus în Regia publică Ocolul Silvic Ardud RA. 

 În temeiul  : 
- art. 7, alin.1, lit.b, art.10 alin.1 si 2 lit.b, art. 12,14,15 ale Titlului II, Administrarea 

fondului forestier naţional din Codul Silvic, Legea nr.46/2008 republicata; 
- Ordinului nr.  1112/2018 cu privire la aprobarea procedurilor privind constituirea 

si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora; 
- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) ,  art. 196 alin 1, lit a, art. 198, art. 286  alin 1 si  2,  

art.298, art. 299, art. 300 si anexa 4  din OG nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare Prevederile art.12 (1,2) din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
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HOTĂRĂSTE  
     
   ART. -1 Se aprobă modificarea Statutului si Regulamentului  de organizare si 

functionare a Ocolului Silvic Ardud RA. , cu personalitate juridica proprie si sediul în 
localitatea Ardud, str. Nouă, nr. 1, judetul Satu Mare, confrm anexelor 1-2 la prezenta 
hotărâre . 

ART. - 2   Se aprobă  asocierea  Consiliului Local Cicârlău , judetul Maramures  
alături de comunele  : Doba, Terebești, Vetiș , Vile Satu Mare, Socond, Pir, Vama , 
Tarna Mare, Cămărzana, Târsolț, Craidorolț, Bixad, Cicârlău, Odoreu, Păuleti, Turt si a 
oraselor Ardud, Seini, Tăutii Măgherăus cu comuna Bătarci  în Regia publică Ocolul 
Silvic Ardud RA. 

ART. - 3  Se împuterniceste dl Petrosianu  Călin , cetățean roman , născut la 
data de 01.02.1974 în loc. Ardusat, jud. Maramures, posesor al CI seria SM , nr. , 
eliberat  de să reprezinte Consiliului local al comunei Cicârlău în fata notarului public.  

 Art. - 4  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceste  primarul comunei Cicârlău.  

      Art .- 5- Prezenta hotărâre se comunică: 
              - Prefecturii judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate, 
              -  Primarului comunei Cicârlău, 

     - Compartimentului fianciar contabil 
     - Primariei comunei  Bătarci  , judetul Satu-Mare 
     - Ocolului Silvic Ardud RA 

              -  Locuitorilor comunei Cicârlău prin afişare si postare pe pagina Web a 
institutie 
 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ                  CONTRASEMNAT SECRETAR  GENERAL  AL 
                                                                                   COMUNEI  CICÂRLĂU 
        Ioan Dorel  ROMAN                                                   Georgela POP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. consilieri 13, prezenti 12, voturi pentru  12 
  


