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PROIECT DE HOTĂRÂRE    Nr.  82    /2021  

 Privind identificarea topografică a unor imobile - străzi  apartinând domeniului public al 

comunei Cicârlău  

 

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. 6345 /2021, raportul compartimentului de resort nr.6346 /2021 , referatul 

compartimentului juridic nr.3347  /2021 ; 

Luând în considerare inventarul bunurilor apartinând domeniului public al Comunei Cicârlău, 

însuşit prin H.C.L. nr. 31/ 25.07.2001, 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;   

 Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr.  17/2018 privind  aprobarea nomenclatorului stradal 

al comunei Cicârlău ; 

Tinand cont de planurile   de amplasament si delimitare intocmite de topograf autorizat   Vlad 

PORUMB pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inscrierii in cartea funciara a dreptului 

de proprietate publică al Comunei Cicârlău asupra  unor imobile - străzi  si  pentru realizarea 

inventarierii domeniului public si privat ;  

În temeiul  art 129 alin 1 si alin 2, lit c , art. 139 alin 1 si alin 3 lit. g,  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  
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PROPUN  

Art. 1  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Talos  din localitatea 

Cicârlău,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Străzi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

4956 mp, fara date de CF , din  nr. topo  1068 Cicarlau  

Art. 2  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Mesteacanului  din localitatea 

Cicârlău,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

2397 mp, fara date de CF , din  nr. topo  1730 Cicarlau  

Art. 3  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Castanului   din localitatea 

Cicârlău,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

1973 mp, fara date de CF , din  nr. topo  622 Cicarlau. 

Art. 4  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Dragostei  din localitatea 

Cicârlău,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

7575 mp, fara date de CF , din  nr. topo  1033 si1388 mp din nr. topo 1018 Cicârlău. 

Art. 5  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Scurta din localitatea 

Cicârlău,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

496 mp,  CF nr. 595 , din  nr. topo  1304/4/3 Cicârlău. 

Art. 6  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Morăriței  din localitatea 

Cicârlău,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

201 mp, din  CF 934,  nr. topo  231 si 181 mp  fără date de CF , nr. topo 624Cicârlău. 

Art. 7  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Salciei  din localitatea 

Cicârlău,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

305 mp, CF 605 , din  nr. topo  1736/2 si 245 mp , CF 802,din  nr. topo  1735/1/2 Cicârlău.  

Art. 8  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Soarelui   din localitatea 

Cicârlău,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

449 mp, fara date de CF , din  nr. topo  1092 Cicârlău. 

Art. 9  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Crucii  din localitatea 

Cicârlău,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

3480 mp, fara date de CF , din  nr. topo  1398 Cicârlău. 

Art. 10  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Salcâmilor   din localitatea 

Cicârlău,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

1153 mp, fara date de CF , din  nr. topo  1809 Cicârlău. 

Art. 11  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada  Piezisă din localitatea 

Cicârlău,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

1100 mp, fara date de CF , din  nr. topo  622 Cicârlău . 



Art.12  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Morii  din localitatea Ilba,  

cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 

934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   214 mp, fara 

date de CF , din  nr. topo  446 si 229 mp , fara date de CF, din nr. topo 447 Ilba . 

 

Art. 13  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Carierei  din localitatea Ilba,  

cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 

934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   422 mp, fara 

date de CF , din  nr. topo  45, 108 mp, făra date de CF , din  nr. topo 447 si 247 mp fara date de CF , 

din  nr. topo 497 Ilba. 

Art. 14  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Lazuri  din localitatea Ilba,  

cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 

934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   1181 mp, fara 

date de CF , din  nr. topo  590 Ilba. 

Art. 15  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Tocii  din localitatea 

Handalu-Ilbei,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

879 mp fara date de CF , din  nr. topo  1716, 320 mp fara date de CF, din nr. topo 1526, 221 mp  fara 

date de CF, din nr. topo 1527 si 707 mp fara date de CF, din nr. topo 1528 Handalu Ilbei . 

Art. 16  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Florilor  din localitatea 

Handalu-Ilbei,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

1640 mp fara date de CF , din  nr. topo  1710, 244 mp fara date de CF, din nr. topo 1712, 182 mp  fara 

date de CF, din nr. topo 1713 Handalu Ilbei . 

Art. 17  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Ghioceilor din localitatea 

Handalu-Ilbei,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

364 mp CF 442 , din  nr. topo  1448/1, 417 mp CF 442, din nr. topo 1448/2 Handalu Ilbei . 

Art. 18  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Brânduselor  din localitatea 

Handalu-Ilbei,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

703 mp CF 335 , din  nr. topo  985/1 Handalu Ilbei . 

Art. 19  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Colbului  din localitatea 

Handalu-Ilbei,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

845 mp fara date de CF , din  nr. topo  1716, 276 mp fara date de CF, din nr. topo 1526, 4007 mp  fara 

date de CF, din nr. topo 1572 Handalu Ilbei . 

Art. 20  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Poienii  din localitatea 

Handalu-Ilbei,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

703mp fara date de CF , din  nr. topo  1710 Handalu-Ilbei. 

Art. 21  Se identifică imobilul  în natura  teren intravilan –  Strada Școlii din localitatea 

Handalu-Ilbei,  cuprinsă in domeniul public al Comunei Cicârlau, atestat prin Hotărârea Guvernului 

României nr. 934/2002 – anexa nr. 26, pozitia 2 Strazi , cod  de clasificare 1.3.7.1.  cu suprafata de   

169 mp fara date de CF , din  nr. topo  1710, 215 mp fara date de CF, din nr. topo 1716 Handalu Ilbei . 



Art. 22 Se atesta  apartenența la domeniul public al comunei Cicârlău, judetul Maramures  a  

terenurilor   intravilane - strazi  identificate la art. 1-21 

  Art. 23. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcinează   topograf autorizat 

Vlad PORUMB   . 

      Art. 24    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 al comunei  

-  Se va aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului comunei Cicârlău 

-  Topograf  autorizat Vlad PORUMB 
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