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HOTARAREA NR. 56/ 30 iulie 2020   
Privind  completarea inventarului domeniului public al Comunei Cicîrlău  

 
 

Consiliul Local al  comunei Cicârlău, judetul Maramures, întrunit în sedintă ordinară 
în data de  30 iulie 2020 , având în vedere 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;  

Luând act de :  
-  Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Cicârlău, însotit de referatul de 
aprobare  nr.3992/2020, raportul compartimentului de resort nr.3993/2020 si avizele 
comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 Având în vedere necesitatea actualizarii  inventarului  bunurilor care  
alcătuiesc domeniul public al comunei  Cicîrlău, respectiv a pozitiilor din  anexa 1 la 
Hotărârea Consiliului Local Cicîrlău nr. 31/2001, modificată si completată  prin  Hotărârea 
Consiliului Local Cicîrlău  nr. 7/ 28.02.2005 si Hotărârea Consiliului Local Cicîrlău  nr. 
63/28.11.2007;   
              Ținând cont de  Hotărârea Guvernului României nr. 934/2002 – anexa nr. 26- 
Inventarul bunurilor care alcătuiec domeniul public al comunei Cicîrlău, publicat in 
Monitorul  Oficial nr. 665 bis din 09.09.2002, şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 
656/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 532 din 30.07.2010,  
  

a)  art.286 alin 4, art.289  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
b) Anexa 4 Lista cuprinzând unele bunuri  care apartin domeniului public al 

comunei , orasului , municipiului, pt 8  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , 
care   prevede faptul ca fac parte in domniul public al comunei ,, bogatiile  de interes public 
al subsolului, daca prin natura lor sau prin declaratia legii nu sunt de interes public 
national” ;  

c) H.G. nr. 392/2020  privind aprobarea Normelor tehnice  pentru întocmirea  
inventarului  bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipilor 
si judetelor ; 

d) H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind  clasificarea  si  
duratele normale de functionare a  mijloacelor fixe; 

e) art. 3 al. 2 din Legea nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificările și completările 
anterioare;  
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f) art. 41 alin 5 din Legea cadastrului si publicității imobiliare  nr. 7/1996 , r3, cu 
modificarile si completările ulterioare; 

g) documentatia cadastrală nr.52978, 52980, 52981 si 52977 privind inscrierea 
provizorie   a dreptului de proprietate  în favoarea Comunei Cicârlău, domeniul public ;   

În temeiul art. 129  alin 1  si alin 2 litc, art. 196 alin 1 , lit a, art. 198  din OUG nr. 
57/2019  Codul adminiatrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂSTE 

 
Art. 1  Consiliul Local Cicârlău îsi însușeste  propunerea de  completare  a  

inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Cicârlău  cu bunurile 
identificate în anexa nr. 1 care face parte integranta din  prezenta hotărâre. 

 
Art. 2 Prezenta hotarare se comunică:  

     - Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire 
la    legalitate 
    - Primarului comunei  Cicârlău 
    -  OCPI Maramures  
    - Secretarului general al comunei Cicârlău și aparatului de specialitate al primarului 
   -   Locuitorilor comunei Cicârlău prin afişare si postare pe pagina Web a institutiei  
                     
 
 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA              CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL 

                         COMUNA   CICÂRLĂU 

              Radu Ovidiu BALAN                                               Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta extraordinară din data de 30 iulie   
2020, cu următoarele voturi: 

Total consilieri locali 13 
Nr. consilieri prezenti  12 
Voturi pentru    12 
Voturi împotrivă 

 
  
 


