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      PROIECT DE HOTĂRÂRE    Nr.   24  / 2021 

Privind  aprobarea  cumparării unui teren  intravilan în suprafată de 765 mp  situat în 

localitatea Ilba, comuna Cicarlau  înscris în CF 51766 Cicarlau, nr. topo 3825/1/2  în 

vederea amenajarii unui drum de acces   

 

 

 Primarul  Comunei Cicârlău, 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 legislativă  pentru 

eleborarea actelor administrative ;    

      f) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrtiv 

 

 Având în vedere: 

  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau , referatul de aprobare 

al primarului nr. 1969/2021, raportul compartimentului de resort nr. 1970/2021,   

referatul compartimentului  juridic  nr. 1971/2021 prin care se propune achizitionarea 

unui teren în suprafata de 765 mp  situat în localitatea Ilba, comuna Cicarlau  înscris în 

CF 51766 Cicarlau, nr. topo 3825/1/2  în vederea amenajarii unui drum de acces   catre  

bazinul de inmagazinare a apei care se  va construi  in cadrul  Proiectului POIM 

Maramures , aflat în implementare de către  Operatorul Regional VITAL SA , finantat 

prin  Programul Operational de Infrastructură Mare ( POIM) si referatul 

compartimentului contabil nr. 2020  /2021.  

 Raportul de evaluare nr. 3/18.03.2021 întocmit de catre  evaluator autorizat EPI , 

ec. Marius Mihael Sabadîș  pentru terenul intravilan în suprafata de  765 mp  , 

proprietar Iacoș Valeria; 

Procesul verbal de negociere nr.  1864/23 martie  2021   al comisiei de negociere  

constituită în baza Dispozitiei primarului comunei Cicarlau nr. 22/2021, întocmit în 

vederea achizitionarii terenului intravilan in suprafata de 765 mp. 

 În conformitate cu dispoziţiile :  

- art. 863 lit. a  si art.1650-1745 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare;  

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările  

ulterioare; 
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- art.  129 alin 2, lit b, art. 139  alin 2,   art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 si  art. 294  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare  

 

PROPUN  

 

  ART. 1  – Se  aprobă  cumpărarea terenului   intravilan in suprafată de  765 mp  

situat în localitatea Ilba, comuna Cicarlau  înscris în CF 51766 Cicarlau, nr. topo 

3825/1/2 , proprietatea numitei Iacos Valeria în vederea amenajarii unui drum de acces.   

 

ART. 2  Se  însuseste Raportul de evaluare nr. 3/18.03.2021 întocmit de catre  

evaluator autorizat EPI , ec. Marius Mihael Sabadîș  pentru terenul intravilan în 

suprafata de  765 mp  , proprietar Iacoș Valeria; 

 

ART. 3 Se aproba Procesul verbal de negociere nr. 1864/23.03.2021 a pretului 

de cumpărare  a terenului prevazut la art. 1, elaborat de Comisia de negociere  

constituită în baza Dispozitiei primarului comunei Cicarlau nr. 22/2021, care constituie 

anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 

 ART. 4 Se aprobă pretul de cumpărare  a terenului   de 5500 lei , conform  

Procesului verbal de  negociere nr. 1864/2021. 

 

ART. 5  Se  împuterniceste Primarul comunei  Cicarlău,  domnul Sorin LUPSE   

cu semnarea  contractului de vanzare –cumpărare   în forma autentica,  în vederea  

cumpărării terenului  în suprafata de   765 mp  situat în localitatea Ilba, comuna Cicarlau  

înscris în CF 51766 Cicarlau, nr. topo 3825/1/2  . Cheltuielile  privind achizitionarea 

terenului si cheltuielile privind inscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară vor fi 

suportate de cumparator, adică comuna Cicarlau. 

 

ART.  6 Terenul cumpărat  în conditiile prezentei hotărâri se înregistrează ca bun 

apartinând domeniului public al comunei Cicarlau , inventarul  bunurilor completându-se 

corespunzator.  

 

ART. 7  Prezenta hotarâre  se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului  comunei Cicârlau 

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 
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