
 
                                                                

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA CICÂRLĂU 
PRIMAR 

CIF 3627374 

Cicârlău, str. Unirii, nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail primariacicarlau@yahoo.com; web www.primariacicarlau.ro 

 
                                           AVIZAT SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU 
                                                                                Georgela POP  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE    Nr.  41    /2021  
 Privind identificarea topografică a strazii Pinilor din localitatea Handalu llbei, 

comuna Cicarlau  
 

Primarul   comunei  Cicârlău , judetul Maramures,  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; 
d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
    e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările ulterioare;  
    f) Legea nr. 24/2000 privind normele  de tehnică legislativă pentru elaborarea  

actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
               g) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

 
Luând act de : 

Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul Comunei Cicârlău, raportul de aprobare 
al  proiectului nr. 3765 /2021, raportul compartimentului de resort nr.3766 /2021 , referatul 
compartimentului juridic nr.3767 /2021 ; 

Luând în considerare inventarul bunurilor apartinând domeniului public al Comunei 
Cicârlău, însuşit prin H.C.L. nr. 31/ 25.07.2001 și  HCL 37/2012, atestat prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, publicat in Monitorul Oficial nr. 665 bis din 
09.09.2002, astfel cum a fost acesta modificat şi completat prin Hotărârea Guvernului nr. 
656/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 532 din 30.07.2010,  HCL nr. 37/2012 și  HCL 
44/2012  prin care s-a aprobat completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 
al comunei Cicârlău;   

Tinand cont de planul  de amplasament si delimitare intocmit de topograf autorizat   
Alexandru Enache, cu identificarea imobilului  in natura ,, teren intravilan  - drum , Strada 
Pinilor  din localitatea HandaluIlbei , comuna Cicarlau ” pentru efectuarea demersurilor 
necesare in vederea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate publică al 
Comunei Cicârlău asupra acesteia  si  pentru realizarea inventarierii anuale;  

În temeiul  art 129 alin 1 si alin 2, lit c ,   art .196 alin 1, lit a, art. 197,  art. 198, art. 
286 alin 1 si alin 4  din  OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu  completările si 
modificările ulterioare  
 

PROPUN  
Art. 1  ,, Se identifică imobilul  în natura ,, teren intravilan – drum, Strada Pinilor  din 

localitatea Handalu Ilbei”    din Comuna Cicârlău,  cuprinsă in domeniul public al Comunei 
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Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, publicat 
in Monitorul Oficial nr. 665 bis din 09.09.2002, astfel cum a fost acesta modificat şi 
completat prin Hotărârea Guvernului nr. 656/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 532 din 
30.07.2010 –şi HCL nr. 37/2012 și  HCL 44/2012  prin care s-a aprobat completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cicârlău, astfel : 

- Din nr. topo 1475, 4810 mp; 
- Din CF nr. 251, din nr. topo 1476, 546 mp; 
Art. 2 Se atesta  apartenența la domeniul public al comunei Cicârlău, judetul 

Maramures  a ,, terenului  intravilan - drum, Strada Pinilor  din localitatea Handalu Ilbei,    

Comuna Cicârlău, în suprafată de  5356 mp. 

 
     Art. 3  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcinează   topograf 

autorizat Alexandru Enache   . 
      Art. 4    Prezenta hotarare se comunică:  

     - Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului de legalitate 
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş 
- Compartimentului juridic  
-  Secretarului general  
-  Se va aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului comunei Cicârlău 
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