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HOTĂRÂREA NR. 31 /28.04.2020 

Privind exprimarea acordului cu privire la operatiunile de dezlipire și reapartamentare 

pentru terenul și constructia situate în localitatea Cicârlău, Nr. 745, comuna Cicârlău, 

județul Maramureș, înscrise în Cartea Funciară nr. 50309 Cicârlău, Nr cadastral 50 309 și 

în Cartea Funciară nr. 50308 Cicârlău, Nr cadastral 50308  

 

Consiliul Local al comunei Cicârlău, județul Maramureș, întrunit în ședință ordinară în 

data de 28 aprilie 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, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

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

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

administrative ;  

            f) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

Luând act de : 

-  Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul comunei Cicârlău, referatul de aprobare al  

proiectului nr.2204/2020 , refereatul de specialitate nr.2214/2020, avizele comisiilor pe domeniu 

din cadrul Consiliului Local al Comunei Cicârlău; 

-documentatiile  topografice întocmite de topograf autorizat Enache Alexandru;  

Certificatul de Urbanism nr. 31/23.04.2020 eliberat de Comuna Cicârlău pentru dezlipire în trei 

corpuri de proprietate;  

În temeiul:Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în medii de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, modificată şi completată; 

–Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea AgenţieiNaţionale de 

Integritate – republicată şi modificată; 

– Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative, cu modificările s icompletările ulterioare; 

–OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ; 

–Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legiia dministraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

–ConstituţiaRomâniei; 

–HG nr.282/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului 

semnului distinctiv al calităţii acestora; 

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

–– art.197, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
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HOTĂRĂȘTE  

 

Art. 1 - Se exprimă acordul cu privire la: operatiunile de dezlipire în trei corpuri de proprietate și 

reapartamentare pentru imobilele teren și constructie situate în localitatea Cicârlău, Nr. 745, 

comuna Cicârlău, județul Maramureș, înscrise în Cartea Funciară nr. 50309 Cicârlău, Nr cadastral 

50 309 și pentru operatiunea de dezmembrare în două loturi de proprietate pentru imobliulul teren  

înscris în Cartea Funciară nr. 50308 Cicârlău, Nr cadastral 50 308, conform documentatiilor  

topografice întocmite de topograf autorizat Enache Alexandru, Anexă la prezenta hotarare.   

 

Art. 2 – Se exprimă acordul cu privire la încheierea unui act de dezlipire și a unui act de partaj 

notariale fara sulta cu privire la imobilele teren și constructie situate în localitatea Cicârlău, Nr. 

745, comuna Cicârlău, județul Maramureș, înscrise în Cartea Funciară nr. 50309 Cicârlău, Nr 

cadastral 50 309, avand ca coproprietar tabular Comuna Cicarlau și alti coproprietari, astfel încat 

actele juridice încheieate să asigure fiecarui coproprietar o cota de proprietate care să corespundă 

folosinței actuale a imobilelor, conform documentatiilor topografice întocmite de topograf 

autorizat Enache Alexandru, Anexă la prezenta hotarare.   

 Art. Se imputerniceste Primarul comunei Cicârlău cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari și 

cu semnarea documentatiilor topografice, a actelor de dezlipire, reapartamentare și partaj, conform 

intelegerii dintre copartajanti.  

 -Prezenta hotărâre se comunică: 

              - Instituției Prefectului judeţului Maramureş, pentru exercitarea controlului cu privire la 

legalitate 

              - Primarului Comunei Cicârlău  

   -  Secretarului general  al Comunei Cicârlău pentru aducere la cunostiintă publică 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL  

                                                                        COMUNEI CICÂRLĂU  

Vasile – Cristian DANCIU ABRAHAM                                          Georgela POP 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. consilieri 13, Prezenți 13, Voturi pentru 13 
 


