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HOTARAREA    Nr. 87 /  26 noiembrie  2021    

Privind  completarea domeniului  privat al  comunei Cicarlău   

 

Consiliul Local al  comunei Cicârlău, judetul Maramures, întrunit în sedinta ordinara in data 

de  26 noiembrie  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.6987/2021, raportul compartimentului de resort nr. 6988/2021 si referatul compartimentului 

juridic nr. 6989/2021 din care reoese  necesitatea completării  domeniului  privat  al comunei 

Cicârlău;   

 Avizul comisiilor pe domeniu  din cadrul consiliului local;  

      Contractul  privind executia  de lucrări nr. 2209/19.11.1998 încheiat între  SC IMI SA, 

Primaria Cicarlau si Frentiu Dorin  , Presedinte Asociatia  de gaz  comunala Cicarlau,  

HCL   nr.  74 / 29 octombrie  2021 privind aprobarea  încheierii unui Act de partaj  voluntar  pentru 

conductele  de distributie a gazelor naturale din localitatea  Ilba, comuna Cicârlău, judetul 

Maramures cu Asociatia   de Gaz  comunală Cicârlău, Actul de partaj  voluntar  nr. 55/2021  prin 

care au  fost preluate   conductele de distributie   a gazelor naturale  din  localitatea Ilba , comuna 

Cicârlău, judetul Maramures de la Asociatia  de gaz comunală Cicârlău; 

     Raportul de evaluare intocmit de catre  expert tehnic evaluator Petrescu Florin Traian 

Mircea ; 

 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. 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, 

 

HOTĂRĂSTE  

 

Art. 1  Consiliul Local al comunei Cicârlău  aprobă completarea  domeniului  privat  al 

comunei Cicârlău  cu  bunurile  identificate in anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Se aprobă completarea inventarului bunurilor care apartin  domeniului privat al 

comunei Cicârlău, cu bunurile prevazute in anexa nr. 1  la prezenta hotărâre .  

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 

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

    - Compartimentului contabil  

    - 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 ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNAT  

   Viorel Aurel ARDELEAN           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   

                                                                                             Georgela POP   

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 26 noiembrie  2021, cu următoarele 

voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. consilieri prezenti  3 

Voturi pentru    13 

 Voturi impotriva 
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ANEXA NR. 1 LA PH 92 /2021 

            COMPLETĂRI BUNURI LA DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI  CICÂRLĂU   

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de 

identificare 

Anul 

dobândirii sau 

după caz, al 

dării in 

folosinta 

Valoarea de 

inventar 

( mii lei) 

Situatia 

juridică 

actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

1  Conducte de 

gaz din 

localitatea Ilba    

2476 ml 2021   195.877 lei     

 

   

 

  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  

 

 

 

 
 


