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                       AVIZAT SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  CICÂRLĂU 

                                                 GEORGELA POP 

 

PROIECT DE HOTARARE Nr. 74  / 6 octombrie 2021    

Privind rectificarea CF 50896 Cicârlău, Nr. cadastral 50896, în sensul inscrierii definitive a 

dreptului de proprietate publica  in favoarea comunei Cicarlau; 

 

 

Primarul comunei Cicârlău, judetul Maramures, 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;  

             g)art. 112 al. 2 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și 

completarile ulterioare, potrivit căruia terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de 

învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale, liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de 

învățământ din cadrul acestora, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către 

consiliile locale;   

             Luând în considerare:  

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Cicârlău, însotit de referatul de aprobare 

nr.5938 /2021, raportul compartimentului de resort nr.5939 /2021si referatul 

compartimentului juridic nr. 5940 /2021 ;   

   -Necesitatea reglementării situației Cărții Funciare Nr. 50896 Cicârlău, Nr. cadastral 50896, în 

care este întabulat terenul aferent Grădiniței din localitatea Cicârlău, în suprafață de 2684 mp și 

Grădinița Cicârlău (în CF este menționata ca și Casă S+P) prin rectificarea CF 50896 Cicârlău, Nr. 

cadastral 50896 în sensul inscrierii definitive a dreptului de proprietate in favoarea comunei 

Cicarlau;   

- Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr.  61/2021 privind  realizarea obiectivului de investitii 

prin accesare de fonduri   nerambursabile  intitulat ,, Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei la Grădinița cu Program normal din localitatea Cicârlău, județul Maramureș”, 

care necesită în mod obligatoriu ca beneficiarul, UAT Cicârlău să fie proprietarul tabular al 

terenului si clădirii Grădiniței din localitatea Cicârlău; 
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- 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, care 

prevede la pozitia 22 Grădinița Cicârlău, Clădire Teren aferent si  Anexă si HCL 44/2012; 

-  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;  

- 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; 

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

inscriere în evidentele  de cadastru si carte funciara; 

- Hotărârea nr. 8/04.10.2021 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale din 

Cicârlău;  

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 vederea clarificării 

situaţiei juridice a terenului aferent Grădiniței din localitatea Cicârlău, în suprafață de 2684 mp 

și a Grădiniței Cicârlău pentru înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară pe Comuna 

Cicârlău; 

PROPUN 

 

Art. 1 Aprobarea rectificării CF 50896 Cicârlău, Nr. cadastral 50896, în care este întabulat 

terenul aferent Grădiniței din localitatea Cicârlău, în suprafață de 2684 mp și Grădinița 

Cicârlău (în CF este menționata ca și Casă S+P)în sensul inscrierii definitive a dreptului de 

proprietate publica  in favoarea comunei Cicârlău, județul Maramureș. 

Art. 2 Se identifică imobilul în teren în suprafaţă de  2684 mp şi construcţiile în natură 

“Clădire Grădinița Cicarlau, Cicârlău, Nr. 740,”  ca fiind aceleași cu imobilele cuprinse  în  

domeniul public al Comunei 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 – la poziţia 22, însușit prin Hotărârea Consiliului 

Local Cicîrlău  nr. 44/2012, Anexa 1, - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Cicîrlău – la poziția 14. 

Art. 3 Se atestă apartenenţa la domeniul public al Comunei Cicârlău a terenului aferent 

Grădiniței din localitatea Cicârlău, în suprafață de 2684 mp și a Grădiniței Cicârlău, identificate 

prin nr. cad.  50896, înscrise în Cartea funciara nr. 50896 a unităţii administrativ - teritoriale 

Cicârlău, sub 1 și A1.1. 

Art. 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însarcinează Primarul comunei 

Cicârlău.   

         Art. 5 Prezenta hotarare se comunică:  

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

legalitate 

    - Primarului comunei  Cicârlău 

    - OCPI Maramureș, Școlii Gimnaziale Cicârlău  

    - Școlii Gimnaziale Cicârlău 

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

    - Secretarului general al comunei Cicârlău și aparatului de specialitate al primarului 
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   -   Locuitorilor comunei Cicârlău prin afişare si postare pe pagina Web a institutiei     

       

INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 

Sorin LUPSE 

 


