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HOTĂRÂREA        NR.   6  /  21  ianuarie 2020 

Privind completarea  inventarului domeniului public al comunei Cicârlău  , judetul 
Maramures  

 
 

Consiliul Local al  comunei  Cicârlău , judetul Maramures, întrunit în sedintă ordinară 
în data de 21 ianuarie  2020  , 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 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 legislativa  pentru eleborarea actelor 

administrative ;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

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

    
Luând act de : 

-   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Cicârlău, referatul de aprobare 

al  proiectului nr. 290/2020, raportul compartimentului de resort nr. 291/2020 , referatul 

compartimentului  achizitii publice  si  implemetare proiecte  prin care  solicită  completarea 

domeniului  public al comunei   cu  obiectivul  de investitii   Grădinita Ilba  , necesar    

depunerii ultimei de cereri  de plată  la AFIR;  

-  PV  de receptie  nr. 7624 /18.12.2019  la obictivul de investitii ,, Înfiintare si dotare  

grădinita în localitatea  Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures” 

- Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr. 31/2001, modificată si completată de   HCL 

nr.7/28.02.2005 , HCL NR. 63/2007, HCL 9/2019 si HCL  40/2017;  

- HG nr. 934/2002- anexa 26- inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Cicârlău, completată de HG  nr. 656/2010 ; 

În temeiul:  art. 554, art. 858-863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , republicat ,    

art. 129 alin 1 si alin 2, lit c, art. 139, alin.3, lit g , coroborat cu art. 196, alin 1, lit a, art. 198, art. 

286, alin 1 si alin 4, art. 287, lit b  din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare 
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HOTĂRĂSTE  
 

Art. 1 Se însuseste propunerea de completare a inventarului bunurilor care  alcătuiesc 
domeniul public al comunei Cicârlău,  judetul Maramures  înscrise în  Anexa 26 ,, Inventarul 
bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al comunei Cicrlău”, însusită prin HCL 31/2001 si  
aprobată prin HG 934/2002,  cu bunurile  identificate in anexa nr. 1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

 
Art. 2 -Prezenta hotărâre se comunică: 

              - Instituției Prefectului judeţului Maramureş, pentru exercitarea controlului cu privire la 
legalitate 
              - Primarului comunei Cicârlău  

  -  Compartimentului contabil 
  -  Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte  
  -   AFIR  

   -  Secretarului general  al comunei Cicârlău pentru aducere la cunostiintă publică 
 
               
           PRESEDINTE DE SEDINTA             CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL 
                       Liviu  POP                                                 COMUNEI CICÂRLĂU                                                          
                                                                                                Georgela  POP 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. consilieri  12, prezenti  11,  voturi pentru  11 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXA NR. 1 LA HCL 6/2020 

 COMPLETĂRI BUNURI LA DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI  CICÂRLĂU   
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente 
de 

identificare 

Anul 
dobândiriisau 
după caz, al 

dării in 
folosinta 

Valoarea 
de inventar 

( mii lei) 

Situatia 
juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

58  Clădire, 
Scoala 
generală 
Cicârlău, 
Grădinita 
Ilba  

Ilba , 
str. Aleea 
grădinitei 
nr.2  

2019 1731,293 HCL NR. 
6/2020  

 
   
 
 
 
 
 
                     PRIMAR                                SECRETAR GENERAL CL COMUNEI CICÂRLĂU 
                  Sorin LUPSE                                             Georgela POP  


