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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 
COMUNA CICÂRLĂU 

                                                           PRIMAR  
        CIF 3627374 

Cicârlău, Str. Unirii nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail contact@primariacicarlau.ro; web www.primariacicarlau.ro 

                                                AVIZAT   

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU 

                                          GEORGELA POP                                                                                                                                                                   

PROIECT  DE   HOTĂRÂRE  Nr.   83  / 2022 
Privind cumpărarea de către comuna Cicârlău a unor imobile,  terenuri  extravilane,  avand categoria de 

folosinta faneață  

 

Primarul comunei Cicârlau, analizand  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 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 legislative  pentru elaborarea actelor administrative ;  
 f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;  
 g) Legii  nr. 157/2005 pentru ratificarea Taratatului de aderare a României la Uniunea Europeană;  
 h) art. 3 din Ordinul nr. 147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu al Ministrului 
Agriculturii şi Dezvoltării rurale;   
 i) legislaţiei europene care obligă statele member  ale UE să menţină ca păşune permanentă terenurile care 
au fost utilizate drept păşune comunală la data de 1 ianuarie 2007: art. 3 din Regulamentul Consiliului(CE) 
nr. 1122/2009, art. 6 din Regulamentul(CE) nr. 73/2009 privind  republicată cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 j) Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare  ; 
k) art.87alin 5, art. 129, alin 1 si alin 2, lit b si c din OUG nr. 57/2019  privind codul administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare;  
l) art. 551, art.552, art.554, art.858 si următoarele, art. 876 alin 3, art.888 si art. 1650  si următoarele din 
legea nr. 287/2009 privind codul civil republicată , cu modificările si completările ulterioare ; 
m) Legea nr.  17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vanzării- cumpărării  terenurilor agricole 
situate in extravilan; 

 
Luând act de: 
Proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău, însotit  de  referatul de aprobare 

înregistrat sub nr.  6803/2022,  raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei, nr. 6804/2022 si referatul compartimentului juridic nr. 6805/2022; 

Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr.  66/2022  privind exprimarea acordului Consiliului Local  

Cicârlău pentru achizitionarea unui teren  extravilan in suprafață de  3600 mp,  identificat  cu nr. cadastral 

54146 si 54162  din  localitatea Bârgău , comuna Cicârlău, judet Maramures;   

Oferta de vanzare nr. 163/06.07.2022 a domnului Couti Romulus, cnp 1590725120656, domiciliat în 
municipiul Cluj Napoca, str. Muncitorilor, nr. 26, bl.-,sc.- ap.6 , judetul Cluj, act de identitate CI, seria CJ, nr. 
043044 eliberat de SPCLEP Cluj Napoca,  pentru  imobilele  in suprafată totală de  3600 mp  , identificate prin  
CF nr. 54146 si CF nr.54162 Cicârlău , depusă în baza Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vanzării- cumpărării  terenurilor agricole situate in extravilan; 
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Avizul final nr. 52/26.09.2022  al Directiei pentru Agricultură  Judeteană Maramures  în vederea 

încheierii  contractului de vânzare cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronuntării de 

către instant a unei hotărâri  judecătoresti  care tine locul  contractului de vanzare cumpărare pentru 

Comuna Cicârlău , in calitate de preemtor de rang III;   

  Hotărârea Consiliului Local al comunei Cicârlău  nr. 36/2013 prin care s-a aprobat cumpărarea de 
către Comuna Cicârlău a unor suprafeţe de terenuri situate pe raza unităţii administrativ teritoriale Cicârlău în 
scopul de a primi destinaţia de păşune comunală, modificată ulterior prin Hotărârea ConsiliuluiLocal al 
Comunei Cicîrlău  nr. 49/2017 si completat[ de HCL nr. 19/2021; 

 Hotărârea Consiliului Local Cicarlau nr. 17/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 ;  
 Raportul de evaluare  întocmit de către  ing. Florin Traian Mircea PETRESCU , evaluator autorizat ; 

În temeiul : art.  139 alin 1 si alin  2, lit. g si art. 196 alin 1, lit a din OUG nr. 57/2019 privind codul 
administrative, cu modificările si completările ulterioare;  

 
PROPUN  

 
Art. 1  Se însusește  de către Consiliul Local Cicârlău Raportul de evaluare întocmit de către  ing. 

Florin Traian Mircea PETRESCU , evaluator autorizat , al imobilelor – fâneată, teren extravilan , în suprafată 
totală de  3600 mp, identificate prin CF/ Nr. cadastral  54146 si CF/nr. cadastral  54162 Cicârlău . 

Art. 2 Se aprobă cumpărarea  de către Comuna Cicârlău a suprafeței de teren de 3600 mp, teren 
extravilan faneată, înscrisă în CF/Nr. cadastral  54146 si CF/ Nr. cadastral  54162 Cicârlău, având ca 
proprietar  tabular  pe  Romulus Couti , cnp 1590725120656, domiciliat în municipiul Cluj Napoca, str. 
Muncitorilor, nr. 26, bl.-,sc.- ap.6 , judetul Cluj, act de identitate CI, seria CJ, nr. 043044 eliberat de SPCLEP 
Cluj Napoca . 

Art. 3 Se aprobă prețul de cumpărare al imobilelor identificate prin CF/ Nr. cadastral  54146 si CF/nr. 
cadastral  54162 Cicârlău, în suprafată totală de  3600 mp , cu suma de  5500 lei .Preţul de cumpărare se va 
achita vânzătorului  din contul  Primăriei Comunei Cicîrlău - 8310 Agricultură Silvicultură - Cont Iban TREZ 
RO60TREZ4365004XXX000079 în ziua   semnarii contractului de vanzare cumpărare în formă autentică.     

Art. 4 Cheltuielile cu intocmirea raportului de evaluare și cele ocazionate de semnarea contractului de  
vânzare în formă autentică notarială vor fi suportate de Comuna Cicârlău. 

Art. 5 După cumpărarea terenului de 3600 mp  se va opera automat înregistrarea acestuia în 
evidentele patrimoniale si contabile ale comunei Cicârlău.  Se va atesta apartenenta la domeniul public al 
comunei Cicarlau  a imobilelor  cumpărate.  

Art. 6 Se împuternicește Primarul comunei Cicârlău cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari și cu 
semnarea contractului de vânzare în formă autentică notarială. 

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică:   
          -    Prefecturii Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate   
          -    Primarului comunei Cicârlău 
          -    Compartimentului contabil din cadrul Primăriei Comunei Cicârlău 
           -    domnului Romulus COUTI  

               -    Cetăţenilor din comună, prin afişare și postare pe site-ul Institutiei   
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