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HOTĂRÂREA    NR.    11  / 27   ianuarie    2023  

Privind exprimarea acordului  pentru  scoaterea definitivă  din  fondul forestier  a unei 
suprafete de   pădure  comunală   de 0,9999 ha  

 
 

Consiliul Local al  comunei Cicârlău,întrunit în sedinta ordinara in data de  27 
ianuarie  2023 ,  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. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
completările ulterioare; 

                e) art. 43 alin 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele  de tehnică legislativă pentru 
elaborarea  actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
               f) art. 129 alin 1, alin 2, lit b si c,  alin 4 lit f, alin 6 lit c, alin 7 lit j si k  din OUG nr. 
57/ 2019  privind codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare 
  g) art. 37 Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, art. 20, pt. 15 din Ordinul  

694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara 

si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti;    

Luând act de :     
         Proiectul de hotarare initiat de către Primarul Comunei Cicârlau privind  exprimarea 
acordului de către consiliul local  pentru scoaterea definitivă din fondul forestier a   unei 
suprafete de teren, cu compensare echivalentă,  însotit de raportul de aprobare nr 526/2023  
raportul compartimentului de resort nr. 527/2023 si referatul compartimentului juridic  nr. 
528/2023 ; 
        Cererea   numitului  Vasile Marcel Zoicas, în calitate de  reprezentant al SC Construrom 
SA , cu sediul în  oras Baia Mare , str.  Hortensiei, nr. 2    prin care solicită  acordul  
consiliului local pentru scoaterea definitivă din fondul forestier, cu compensare echivalentă a 
suprafetei de 0,7876 ha  situată in raza  RA ARDUD, Amenajamentul  pădurii comunale  
Cicarlau  U.P.I, u.a. 59N   si  0,2123 ha , u.a. 59G ;  

 Avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale  consiliului local;  
 In temeiul :  , art.  139 alin 1 si alin 3 lit e si lit. g , art.  196 alin 1 lit a din OUG nr. 

57/2019 privind codul administrative, cu modificările si completările ulterioare                        
 

 

 

HOTĂRĂSTE  
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  Art. 1 – Consiliul Local al comunei Cicârlău îsi  exprimă acordul privind  

scoaterea definitivă  din fondul forestier a unui teren, pădure comunală , proprietate 

publică al Comunei Cicârlău, în suprafață de 0,7876 ha  situată in raza  RA  ARDUD, 

Amenajamentul  pădurii comunale  Cicarlau  U.P.I, u.a. 59N   si  0,2123 ha , u.a. 59 G   în 

vederea  amenajării  si exploatării unei  cariere in perimetrul Ilba Cornis, cu compensare 

echivalentă, .   

Art. 2. Terenul supus scoaterii definitive din fondul forestier, are categoria de 
folosinţă “pădure ” şi face parte din  Nr. cadastral 54680 Ilba, având ca proprietar comuna 
Cicârlău. 

             Art. 3 Suprafata de teren   identificată la punctul  1  nu face obiectul  retrocedărilor,     
conform legilor proprietății si  nu se află în litigiu . 
         Art. 4 Prezenta hotarare se comunică:  

     - Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş,   în vederea exercitării controlului 
 de    legalitate 
    -  Primarului comunei Cicârlău 
    - Vasile Marcel Zoicas  , reprezentant al SC Construrom SA 
    - Secretarului general al comunei Cicârlău  
                                                              

 
 
 
            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNAT 

                  Ioan BLEDEA                                                  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 

                                                                                                                          Georgela POP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 27 ianuarie  2023, cu următoarele voturi:  

Total consilieri locali 13  

Nr. consilieri prezenti  12 

Voturi pentru  12 

Voturi impotriva - 


