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 HOTĂRÂREA  Nr. 40/2020  

Privind modificarea HCL nr. 54/2019 pentru aprobarea scoaterii din fondul forestier  a 
unei suprafete de  teren cu defrișare - extindere carieră andezit Ilba II 

 
 

Consiliul Local al comunei  Cicârlău, judetul Maramures întrunit în sedintă 
ordinară în data de  24 iunie  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 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  
 

Având în vedere :  
         - proiectul de hotarare initiat de către Primarul Comunei Cicârlău privind modificarea HCL 
nr. 54/2019 prin care  consiliul local si-a exprimat acordul pentru scoaterea definitivă din fondul 
forestiera unei suprafete de teren, cu compensare echivalentă, însotit de raportul de aprobare 
nr.3120 /2020, raportul compartimentului de resort nr. 3121/2020, referatul compartimentului 
juridic nr.3122 /2020 ; avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
        - cererea   SC HEA INDART CONSTRUCT SRL, înregistrată cu nr. 3048/15.06.2020 prin 
administrator Stan Flaviu Petrișor, prin care solicită modificarea Hotărârii  Consiliului Local al 
Comunei Cicârlău  nr. 54/2019 pentru scoaterea definitivă din fondul forestier, cu compensare 
echivalentă a suprafetei de 8000 mp  ;  
 - Avizul nr. 3/2020 al Ocolului Silvic Ardud RA; 

- HCL nr. 54/2019  privind  aprobarea scoaterii din  fondul forestier  a unei suprafete de  

teren; 

În temeiul :  prevederilor  Legii nr. 46/2008 – privind Codul silvic si  ale OM 694/2016, 

art. 20, pt. 15; dispozitiilor art. 196, alin 1, lit b , art. 197 alin 2, art. 286, alin 4 din OUG nr. 

57/2019, Codul administrativ:  

HOTĂRĂSTE 

Art. 1 –  Se aprobă modificarea HCL nr. 54/2019 prin care Consiliul Local Cicârlău si-a 

exprimat acordul privind scoaterea definitivă din fondul forestier a unui teren, proprietate 
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publică al Comunei Cicârlău în suprafață de 8000 mp, administrat de catre  O.S. Ardud R.A., 

Amenajamentul pădurii comunale Cicârlău, u.a. 60A - 2287 mp, u.a. 59 N 3717 mp, 60A - 

1996 mp în vederea dezvoltării unei cariere de andezit , în sensul modificării suprafetelor din 

u.a.-ri , astfel : u.a. 60A – 1413 mp, u.a. 59 N -5232 mp, u.a. 60A - 1355 mp , conform fiselor 

de descriere parcelară , întocmite de către ing. Darius-Mircea DOBRA.  

Art.2 - În suprafața de 8000 mp se includ toate suprafețele scoase anterior de societate din 

fondul forestier. 

Art. 3. Terenul supus scoaterii definitive din fondul forestier, are categoria de folosinţă 

“pădure” şi face parte din  C.F. nr. 50759, având ca si  proprietar  Comuna Cicârlău.  

Art. 4 Suprafața de teren identificată la punctul 1 nu face obiectul retrocedărilor conform 

legilor proprietății si nu se află în litigiu. 

Art. 5. Se încredintează Primarul Comunei Cicârlău cu începerea demersurilor privind 

dezmenbrarea terenului si pregătirea documentației pentru aprobarea compensării .  

Art. 6.  Odată cu momentul intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă HCL nr. 

71/2018 privind  aprobarea scoaterii din  fondul forestier  a unei suprafete de  teren. 

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică:  

     - Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş,  în vederea exercitării controlului de legalitate 
    -  Primarului Comunei Cicârlău 
    -  S.C. HEA Indarct Construct S.R.L.  
    -  Ocolului Silvic Ardud RA 
    - Secretarului comunei pentru aducere la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa www.comunacicirlau.ro.  
 
 

                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL                           

            Mihai Nicolae ARDELEAN        COMUNA  CICÂRLĂU 
                                                                                                  Georgela POP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de  24 iunie  2020 , cu 
următoarele voturi: 

Total consilieri locali 13 
Nr. consilieri prezenti  13 
Voturi pentru 13 
Voturi împotrivă - 

http://www.comunacicirlau.ro/

