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HOTĂRÂREA    NR.   45    / 2020 
Privind acceptarea ofertei de donatie a  unor  terenuri  

 
 

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 finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
g) Legea  contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările 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. 3218/2020, raportul compartimentului de resort nr.3219 / 2020, Referatul 
compartimentului juridic 3220 /2020 si avizele  comisiilor pe domeniu ale consiliului loca l; 

Oferta  de donatie  nr.  235/23.06.2020 a  domnului Mihai FILIP, în calitate de 
administrator al firmei TECHTEX SRL prin care   ne face cunoscut faptul ca doreste sa doneze  
doua loturi de teren  in scopul  modernizării infrastructurii rutiere  pe strada Vasile Lucaciu, din 
localitatea Cicârlău; 

 
În temeiul:  art. 129, alin 2, lit c , art. 139, alin.2,  art. 196, alin 1, lit a, art. 197, art.286 

alin 4 si  art.291 alin 3,lit a   din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare  

 
HOTĂRĂSTE  

 Art. 1  Se accepta  oferta de donatie  a firmei TECHTEX SRL, prin care se donează  
comunei Cicârlău terenul în suprafata de  890 mp, înscris sub  nr. cadastral 50306 Cicârlău,  
respectiv 809 mp, înscris  sub  nr. cadastral 50307 Cicârlău . 
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Art. 2  Cheltuielile aferente  încheierii si autentificării actului de donatie vor fi suportate 
de catre donatar. 

Art. 3  Se mandatează primarul comunei , domnul primar Sorin LUPSE să semneze  
actul autentic de acceptare al donatiei.  

Art. 4 -Prezenta hotărâre se comunică: 
              - Instituției Prefectului judeţului Maramureş, pentru exercitarea controlului cu privire 
la legalitate 
              - Primarului comunei Cicârlău  

  -  Compartimentului  juridic 
  -  TECHTEX SRL 

   -  Secretarului general  al comunei Cicârlău pentru aducere la cunostiintă publică 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                            CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL                               
Mihai Nicolae ARDELEAN                                               AL    COMUNEI  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  


