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PROIECT  DE HOTĂRÂRE   Nr. 26 /2020  

Privind  completarea inventarului domeniului public al comunei Cicârlău, judetul 
Maramures  

 
Primarul   comunei Cicârlău, judetul Maramures , având în vedere 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 al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

d)  Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în 

administratia publică;  

e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea 

actelor administrative ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si 

completările ulterioare 

g) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 

            Luând act de  : proiectul de hotărâre însotit de referatul de aprobare 
nr.1701/2020, raportul compartimentului de resort  nr.1702/2020  si  referatul 
compartimentului juridic nr. 1703/2020; 

Planul  de amplasament  si delimitare a imobilului  intocmit de către  topograf 
autorizat   Stefan Aurelian; 
 Având în vedere necesitatea actualizarii  inventarului  bunurilor care  
alcătuiesc domeniul public al comunei  Cicîrlău, respectiv a pozitiilor din  anexa 1 la 
Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr. 31/2001, modificată si completată  prin  
Hotărârea Consiliului Local Cicârlău  nr. 7/ 28.02.2005 si Hotărârea Consiliului Local 
Cicârlău  nr. 63/28.11.2007;   
              Ținând cont de  Hotărârea Guvernului României nr. 934/2002 – anexa nr. 26- 
Inventarul bunurilor care alcătuiec domeniul public al comunei Cicârlău, publicat in 
Monitorul  Oficial nr. 665 bis din 09.09.2002, şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 
656/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 532 din 30.07.2010,   

În temeiul prevederilor : art. 129 alin1 si  alin 2, lit. b si lit d,  art. 196, alin 1, lit a  
art. 197 si  art. 198,  art.286, art. 289   din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ ,  cu 
completările si modificările ulterioare,   

PROPUN 
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Art. 1  Consiliul Local Cicârlău îsi însușeste  propunerea de  completare  a  
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Cicârlău  cu bunurile 
identificate în anexa nr. 1 care face parte integranta din  prezenta hotărâre. 
 

      Art. 2 Prezenta hotarare se comunică:  
     - Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu 
privire la   legalitate 
    - Primarului comunei  
    - Secretarului comunei Cicârlău și aparatului de specialitate al primarului 
   -   Locuitorilor comunei Cicârlău prin afişare si postare pe pagina Web a institutiei  
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