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HOTĂRÂREA    Nr.  67  / 29 iulie  2022  
Privind   aprobarea închirierii prin  licitatie  publică  a unui teren în suprafată de  

3043 mp,  proprietate privată a comunei Cicârlău 

  
 

Consiliul local al   comunei  Cicârlău , judetul Maramures, întrunit în sedință ordinară în 
data de 29 iulie  2022 ,   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)  si 861 alin 3din 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.87 alin 5, art.96 alin 3, art .129 alin 1, alin 2, lit. b, 136 alin 1, art.333-348  din OG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;  
              h)  Legea nr. 17/2014  privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii  
terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica  
si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului ; 

 
Luând act de : 

        Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul Comunei Cicârlău, raportul de aprobare 
al  proiectului nr.4759 /2022, raportul compartimentului de resort nr. 4760/2022, referatul 
compartimentului juridic   nr.4761 /2022 ;   

 Cererea   SC GAL GALASIMI SRL  cu sediul în Cicarlau, str. Valea Mare, nr. 1, prin 
administrator Verdes Gheorghita  prin care solicită  concesionarea sau inchirierea  unei suprafete  
de tern  din  zona  Carierei Cioncas Cicarlau;  

Avizul favorabil al comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local  
În temeiul  art. 139 alin 1, alin 2  si alin 3 lit.e si  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  
 

HOTĂRĂSTE  
  Art. 1. (1)Se aprobă  închirierea prin licitatie publică a unui teren extravilan  în suprafată 

de  3043  mp situat în localitatea Cicârlău ,  zona Carierei Cioncas,  având o valoare de inventar 

de 4,4945 lei/mp    în vederea amenajarii unui loc de  parcare utilaje  si depozitare materiale  . 
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(2) Terenul   se identifică  prin  planul de situatie  conform anexei 1 la prezenta hotărâre.  

(3)  Pretul  de pornire   al licitatiei pentru inchiriere este de  5000 /lei /an . 

 Art. 2  Se aprobă   documentatia de atribuire privind inchirierea  prin licitatie publică a 

terenului prevăzut la art. 1, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.  

 Art. 3 (1)  Perioada   de  închiriere    va fi de 10   ani de la încheierea contractului , cu 

drept de prelungire cu acordul părtilor.  

(2) Contractul de inchiriere  se va incheia  în termen de 10 zile de la  finalizarea 

procedurii licitatiei.  

(3)  Pretul contractului se va  ajusta anual cu rata inflatiei.  

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentul 

juridic si compartimentul achizitii publice si implementare proiecte.  

Art. 4 Se imputerniceste Primarul comunei Cicârlău , domnul Sorin Lupșe  cu semnarea 

contractului de închiriere. 

      Art. 5   Prezenta hotarare se comunică:  
     -    Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului de legalitate 

- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş 
- Primarului comunei  
- Compartimentului juridic  
- Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte  
-  Secretarului general al comunei  
  

 
                                               

 
                
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                    CONTRASEMNAT 
        Andrei Razvan JURJE                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 
                                                                                                            Georgela POP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 29 iulie  2022 , cu următoarele voturi:  
Total consilieri locali 13  
Nr. consilieri prezenti  11 
Voturi pentru  11 
Voturi împotriva 

 
 


