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HOTĂRÂREA    Nr.   84   / 31 octombrie   2022 

      Privind aprobarea vânzarii a  unei cote parti din  imobilul identificat  prin Nr. cadastral  

51140 Cicarlău  , în suprafată de 266 mp, proprietate privată a comunei Cicârlău , situat în 

localitatea  Cicârlău,strada Unirii,  nr.4  judetul Maramures  

 

Consiliul Local al   Comunei Cicârlău, întrunit în sedință ordinară în data de  31 

octombrie  2022, analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin 1 si lin 2   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 eleborarea 

actelor administrative ;    

                 f ) art. 129  alin (1) si alin (2), lit c,  art. 136, art. 197, art.198,art. 199, art. 240 alin 
(1),  art. 243 alin (1),lit.a , art. 354, art. 364 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
cu modificările si completările ulterioare ; 
 

 Având în vedere: 

 Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicârlău , referatul de aprobare al 

primarului nr.6806  /2022, raportul compartimentului de resort nr. 6807 /2022 si  referatul 

compartimentului juridic  nr. 6808  /2022 ; 

Cererea numitilor Vasile VERDES si Naomi Delia VERDES  domiciliati in  localitatea 

Cicârlau, str. Unirii, nr. 4, et.2, ap. 5 prin care solicită  cumpărarea cotei părti  din terenul  în 

suprafată de 266 mp, înscris in  CF/ Nr. cadastral nr. 51140 Cicârlău, proprietate privată a 

comunei Cicârlău , teren aferent constructiei ( apartament ), proprietate personală ;   

HCL nr. 37/2021 privind aprobarea demersurilor pentru  vanzarea unui terenului 

identificat  prin Nr. cadastral  51140 Cicarlău, în suprafată de 266 mp, curti constructii , 

situat în localitatea  Cicârlău,str. Unirii,  nr. 4, judetul Maramures, proprietate privată a 

comunei Cicârlău,  către proprietarii apartamentelor si spatiile comerciale din imobil;  

Raportul de evaluare  întocmit de catre evaluator autorizat EPI, EI, ing. Florin 

PETRESCU, pentru terenul proprietate  privată  a comunei Cicârlău  , situat  in localitatea  

Cicârlău, str. Unirii , nr.4, judetul Maramures;  

 În temeiul  dispoziţiilor  art. 139 alin 1 si alin 2, lit c  art. 196 alin. 1 lit. a  art. Art. 311, 

art.34-346, art. 363 si art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare  

 

 

 

 



HOTĂRĂSTE   

 

Art. 1 Se aprobă raportul de evaluare   întocmit de către  evaluator autorizat, ing.  

Florin PETRESCU, pentru terenul proprietate  privată  a comunei Cicârlău,  situat  in 

localitatea  Cicârlău, nr. 4, judetul Maramures, în suprafată de  266  mp, pentru care s-a 

stabilit valoarea de vânzare de 3566 euro  inclusiv TVA .  

Art. 2 Se aprobă vânzarea prin negociere directă către numitii Vasile VERDES , cnp 

1750918240014, CI, seria XM, nr. 049923 eliberat de catre SPCLEP Cicarlau la data de 

23.10.2020 si Naomi Delia VERDES, cnp 2810109245084, CI , seria  MM, nr. 

972708,eliberat la data de 01.02.2019 de SPCLEP Cicarlau ,  domiciliati in  localitatea 

Cicârlau, str. Unirii, nr. 4, et.2, ap. 5, a  cotei parti de 23/266 din  terenul intravilan( curti 

constructii)  în suprafată de 266  mp, apartinând   domeniului  privat al  comunei Cicârlău , 

identificat prin  Nr. cadastral 51140 Cicârlău ,  la care se adaugă cheltuielile cu  evaluarea   

terenului  si  cheltuielile  ocazionate  cu vânzarea  .  

  Art. 3 Se constituie  comisia  de negociere  directă,  care  va negocia prețul  final în 

vederea vânzării terenului , în următoarea componentă:  

Irinel GHIGEANU-  consilier juridic - presedinte comisie 

Simona Claudia BOZGA – inspector  superior   - membru  

Alina Rodica BUDA – consilier achizitii -  membru  

Art. 4 Se împuterniceste Primarul comunei  Cicârlău, domnul Sorin LUPSE  să 

îndeplinească  toate  formalitățile necesare  vânzării terenului si să semneze la notar  

contractul de vânzare cumpărare .         

  Art. 5 Plata aferentă  vânzării terenului  se va achita integral în momentul  încheierii 

contractului de vânzare – cumpărare, la cursul BNR din ziua respectivă. 

Art . 6 Prezenta hotarâre  se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului  comunei Cicârlau 

- Vasile VERDES si Naomi Delia VERDES 

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

 

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                CONTRASEMNAT 

        Rodica Adela VARGA                                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 

                                                                                                                      Georgela POP  

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 31 octombrie    2022 , cu următoarele voturi:  

Total consilieri locali 13  

Nr. consilieri prezenti  12 

Voturi pentru  12 

 
 


