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HOTARAREA Nr. 50 / 31  august 2021    

Privind  trecerea din  domeniul public în domeniul privat al  comunei Cicarlău  a terenului în 

suprafață de  6454 mp, situat în localitatea Ilba, comuna Cicarlău, județul Maramureș, înscris în CF. 

Nr. 51566 Cicârlău, Nr. cadastral 51566 

 

 

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

de  31 august  2021 , 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 elaborarea 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.5014/2021, raportul compartimentului de resort nr. 5019/2021 si avizul comisiilor pe domeniu 

din cadrul consiliului local;  

 Având în vedere necesitatea trecerii  din domeniul public  al comunei Cicârlău  în 

domeniul privat  a unui imobil  teren  pentru  înscrierea definitivă a dreptului de proprietate  în 

cartea funciară; 

 Ținând cont de : Hotărârea Guvernului României nr. 934/2002 – anexa nr. 26- 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cicârlău, 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; inventarului  bunurilor care  alcătuiesc domeniul 

public al comunei  Cicarlău, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local Cicarlău nr. 31/2001, 

modificată si completată  prin  Hotărârea Consiliului Local Cicârlău  nr. 7/ 28.02.2005 ,  Hotărârea 

Consiliului Local Cicârlău  nr. 63/28.11.2007; HCL nr. 44/2012 si HCL 56/2020; 

 -documentatia cadastrală avizată de OCPI Maramureș sub nr.12432/26.02.2021, 

privind inscrierea provizorie   a dreptului de proprietate  în favoarea Comunei Cicârlău, domeniul 

public ;   

-  art.286 alin 4, art.289  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Anexa 4,  Lista cuprinzând unele bunuri  care apartin domeniului public al comunei , 

orasului , municipiului, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
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- H.G. nr. 392/2020  privind aprobarea Normelor tehnice  pentru întocmirea  inventarului  

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipilor si 

judetelor ; 

- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind  clasificarea  si  duratele 

normale de functionare a  mijloacelor fixe; 

- art. 41 alin 5 din Legea cadastrului si publicității imobiliare  nr. 7/1996 , r
3
, cu 

modificările si completările ulterioare; 

-  Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptive si 

inscriere în evidentele  de cadastru si carte funciara; 

- 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, 

 

PROPUN  

 

Art. 1  Consiliul Local al comunei Cicârlău  aprobă trecerea  din domeniul public al 

comunei Cicârlău  in domeniul privat al comunei Cicârlău a  imobilului identificat in anexa nr. 1 

la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă completarea inventarului bunurilor care apartin  domeniului privat al 

comunei Cicârlău, cu bunurile prevazute in anexa nr. 1.  

Art. 3 Se atestă apartenenta la domeniul privat al comunei Cicârlău a bunurilor  care fac 

obiectul prezentei  hotărâri . 

Art. 4 Prezenta hotarare se comunică:  

     - Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la  

legalitate 

    - Primarului comunei  Cicârlău 

    -  OCPI Maramureș  

    - Comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al comunei 

    - 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 

                              AL   COMUNEI   CICÂRLĂU 

                     Liviu POP                                                                         Georgela POP 

 

  

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 31  august   2021, cu 

următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. consilieri prezenti  13 

Voturi pentru    13 

Voturi împotrivă  
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ANEXA NR. 1 LA PH 50/2021 
            COMPLETĂRI BUNURI LA DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI  CICÂRLĂU   

 
 
 
 
 

Nr. 

Crt. 

Codul de 
clasificar

e 

Denumirea 
bunului 

Elemente 
de 

identificare 

Anul 
dobândiriisau 
după caz, al 

dării in 
folosinta 

Valoarea 
de inventar 

( mii lei) 

Situatia 
juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
1        Teren   Ilba,intravilan 

– 6454 mp   

CF 51566 
Cicârlău, Nr. 
cadastral 
51566 – 6454   
mp 

           

 

   
 
  COMISIA SPECIALĂ DE INVENTARIERE  
 
     Sorin LUPSE,  Primar al comunei Cicârlău,  Presedinte comisie  
 
  Membrii :  
  Georgela POP , SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLĂU  

- Simona Claudia BOZGA – inspector superior – Compartiment contabil - membru 

- Carmen Laura POP – consilier principal – Compartiment urbanism si amenjarea 

teritoriului - membru 

- Camelia Ana POP- inspector principal – Compartiment contabil –membru  

- Irinel GHIGEANU – consilier juridic – membru  

- Ioan PETRIC- consilier superior – Compartiment agricol- membru  

 
 
 
 
 


