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      HOTĂRÂREA     Nr.   90   /  28 noiembrie    2022 

      Privind   completarea  HCL  nr.84/2022  prin care s-a aprobat vânzarea    unei cote parti   

de 23/ 266 din  imobilul identificat  prin Nr. cadastral  51140 Cicarlău  , în suprafată de 266 

mp, situat în localitatea  Cicârlău, nr.4  judetul Maramures  

 

 Consiliul Local al  comunei Cicârlău, 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.200 ,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.7459 /2022, raportul compartimentului de resort nr. 7460 /2022 si  referatul 

compartimentului juridic  nr. 7461  /2022 ; 

Cererea numitilor Vasile VERDES si Naomi Delia VERDES  domiciliati in  localitatea 

Cicârlau, str. Unirii, nr. 4, et.2, ap. 5 prin care solicită completarea HCL nr. 84/2022, în 

sensul   instituirii  unui drept de trecere /servitute peste terenul   proprietate publica a 

comunei Cicârlău , identificat prin  CF/Nr. Cadastral  51255 Cicârlău ; 

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, nr.4  judetul Maramures, proprietate privată a comunei 

Cicârlău  către proprietarii apartamentelor si spatiile comerciale din imobil;  

HCL nr. 84/2022privind  aprobarea  vânzarii    unei cote parti din  imobilul identificat  

prin Nr. cadastral  51140 Cicârlău  , în suprafată de 266 mp, situat în localitatea  Cicârlău, 

nr.4  judetul Maramures ; 

 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;  

 În temeiul  dispoziţiilor  art. 139 alin 1 si alin 2, alin 3 , lit g  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 completarea  HCL nr. 84/2022 prin care s-a aprobat  vanzarea   

unei cote parti de 23/266  din  imobilul identificat  prin Nr. cadastral  51140 Cicarlău  , în 

suprafată de 266 mp, situat în localitatea  Cicârlău, nr.4  judetul Maramures  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 în sensul că  se introduce un nou articol : 

 Se aprobă instituirea  unui drept de trecere /servitute peste terenul   proprietate 

publica a comunei Cicârlău , identificat prin  CF/Nr. Cadastral  51255 Cicârlău în favoarea  

numiților  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. 

    ART. 2  Prezenta hotarâre  se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului  comunei Cicârlau 

- Vasile VERDES si Naomi Delia VERDES 

 Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte  

-Compartimentului juridic  

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

 

 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNAT 
         Viorel Aurel ARDELEAN                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 
                                                                                                   Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 28 noiembrie   2022 , cu 
următoarele voturi:  
Total consilieri locali 13  
Nr. consilieri prezenti  12 
Voturi pentru  12 

 


