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 Privind identificarea topografică a unui drum  de exploatatie  

 
Primarul  comunei  Cicârlău,   având în vedere  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 initiat de către primarul comunei Cicârlău;   
    -    referatul compartimentului de specialitate, raportul compartimentului de resort si avizul 
comisiilor pe domeniu din cadrul Consiliului Local Cicârlău;    

Luând în considerare inventarul bunurilor apartinând domeniului public al Comunei 
Cicârlău, însuşit prin H.C.L. nr. 31/ 25.07.2001 și  HCL 37/2012, atestat prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, publicat in Monitorul Oficial nr. 665 bis din 
09.09.2002, astfel cum a fost acesta modificat şi completat prin Hotărârea Guvernului nr. 
656/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 532 din 30.07.2010,  HCL nr. 37/2012 și  HCL 26 
prin care s-a aprobat completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Cicîrlău,  Anexa 1 Poziția 63 – DE 6  Ilba – Pietrar Tinand cont de planurile de 
amplasament si delimitare intocmite de topograf autorizat Stefan Aurelian, cu identificarea a 
patru drumuri de exploatatie, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inscrierii in 
cartea funciara a dreptului de proprietate publică a Comunei Cicârlău asupra acestora; 
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In temeiul dispozitiilor 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  
 

Art. 1   Se identifică imobilul în teren extravilan ,, DE 6 Ilba  Pietrar  ” în suprafaţă de 
1974 mp, situat in localitatea Ilba, comuna Cicârlău, județul Maramureș, cuprins in domeniul 
public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 934/2002 – anexa 
nr. 26, publicat in Monitorul Oficial nr. 665 bis din 09.09.2002, astfel cum a fost acesta 
modificat şi completat prin Hotărârea Guvernului nr. 656/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 
532 din 30.07.2010 –  în HCL nr. 37/2012 și HCL nr.26 /2020  prin care s-a aprobat inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cicârlău, Anexa 1,  Poziția 63 ,  ce face 
parte:  

- din topo nr. 680/1/1 -  CF 72 ILBA  in suprafata de 51 mp    
- din topo nr. 681/2/1/2 -   CF 35 ILCA in suprafata de 368 mp   
- din topo 684/1/1- CF  35 ILBA  -  in suprafata de 367 mp 
- din  topo 685/1 – CF 11 ILBA-   in suprafata de 180 mp 
- din topo 688/1- CF 460 ILBA-  in suprafata de 36 mp 
- din topo 689/1/1/1 – CF 412 ILBA - in suprafata de 133 mp 
- din  topo 705/1- CF  252 ILBA- in suprafata de  56 mp  
- din topo 703/1- fara date de CF  - in suprafata de 98 mp  
- din topo 704/2- fara date de CF- in suprafata de  99 mp  
- din topo …..  far date de CF  - in suprafata  de 606 mp  

 
  Art. 2  Mentionăm faptul că  drumurile de exploatatie  sau format  ca urmare a 
retrocedărilor si punerilor în posesie  a terenurilor la legile fondului funciar.  

     Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcinează  topograf autorizat 
Stefan Aurelian. 

 
    Art.  4 Prezenta hotarare se comunică:  

     -   Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului de legalitate 
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş 
- Persoanelor responsabile cu ducerea la indeplinire a prezentei  
-  Se va aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului comunei Cicârlău 
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