
 1 

  
                                                                  
                                                       ROMÂNIA 
                                         JUDEŢUL MARAMUREŞ 
                                           COMUNA CICÂRLĂU 
                                      CONSILIUL LOCAL CICARLAU 

                                                            CIF 3627374 
Cicârlău, str. Unirii, nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 

e-mail primariacicarlau@yahoo.com; web www.primariacicarlau.ro  
 

                                                                   
 
 

HOTĂRÂREA   Nr.  105 /  20  decembrie 2022  privind aprobarea închirierii unui spatiu 
în vederea deschideii unui  centru de recoltare  a analizelor medicale  

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

de  20 decembrie  2022,  avand in vedere prevederile, respectiv temeiurile juridice:  
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 legislativă  pentru elaborarea 

actelor administrative ;    

      f) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările  

ulterioare;  

                  g)  art. 129  alin 1 si alin 2, lit c si d , art.  354, art. 362 alin 1  si alin 3  din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; 

 

Luând act de : 
Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau , referatul de aprobare al primarului 

nr. 7855/2022, raportul compartimentului de resort nr. 7856/2022,  referatul compartimentului  juridic  
nr. 7857/2022  prin care propune aprobarea inchirierii unui spatiu din  incinta Dispensarului  uman 
din localitatea Cicârlău, in vederea deschiderii unui centru de recoltare a  sangelui ;     

       Adresa inregistrata la Primăria Comunei Cicârlău cu nr. 7033/2022  a  numitei Coralia Valeria 
Doroltan , în calitate de reprezentant legal al Laboratorului  de analize medicale Doroltan Seini ,  cu 
sediul social in localitatea sini, str. Mihai Eminesc , nr. 26 A, prin care solicită  închirierea unui 
spatiu incinta Dispensarului  uman din localitatea Cicârlău, in vederea deschiderii unui centru de 
recoltare a  sangelui; 
      Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
       În temeiul art. 139 alin 1 si  alin 3, lit  g,  art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  
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  Art. 1. (1) Se aprobă  închirierea prin licitatie publică a unui spatiu din incinta 

Dispensarului uman  din localitatea Cicarlau , situat în localitatea Cicarlau, str. Unirii  , nr. 14, 

ap. 4  în suprafată de  17,34  mp situat în localitatea Cicârlău ,  în vederea amenajarii unui unui  

centru de recoltare a analizelor medicale .  

 (2) Imobilul se identifică  prin  CF. nr. 53800-C1-U3 Cicârlău, Nr. cadastral 53800-C1-

U3, aflat în proprietatea privată a comunei Cicârlău    

(3)  Pretul  de pornire   al licitatiei pentru inchiriere este de  250 /lei /an . 

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

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

 Art. 3 (1)  Perioada   de  închiriere    va fi de 1  an 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 

- Primarului comunei  
- Compartimentului juridic  
- Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte  
-  Secretarului general al comunei  pentru aducere la cunostiintă publică  
  

 
                                               

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNAT 
            Radu Ovidiu BALAN                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 
                                                                                                           Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 20 decembrie    2022 , cu următoarele voturi:  
Total consilieri locali 13  
Nr. consilieri prezenti  12 
Voturi pentru  12 

 


