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                              AVIZAT SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  CICÂRLĂU 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 13/ 22.02.2023  

Privind aprobarea  dezmembrarii  numarului   cadastral 54317 Cicarlau   in suprafata de  

68212mp  

 

Primarul comunei Cicârlău, judetul Maramures, având în vedere 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 tehnică legislativă pentru eleborarea 

actelor administrative ;  

      f) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 Având în vedere: 

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

primarului nr.1096 /2023, raportul compartimentului de resort nr. 1097/2023 si  referatul 

compartimentului juridic nr.1098 / 2023; 

 Documentatia topografică  intocmită de catre  SC IMOTOPOTEC SRL  ,  Referatul de 
admitere  al OCPI Maramures  la cererea nr. 8166/2023; 

Hotărârea  Consiliului Local Cicârlău   Nr.    87  / 7 noiembrie  2022 privind aprobarea 
si implementarea proiectului ,, CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR 
PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CICÂRLĂU,  JUDEȚUL MARAMURES” 
 În conformitate cu dispoziţiile: art. 36 alin  1 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 

republicată,  Legii  nr.7/1996 a cadastrului  si publicității imobiliare, republicata, Ordinul  nr. 

700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare,  receptie si înscriere  în evidentele   

de cadastru si Carte funciară, art. 129 alin 1 si alin 2, lit c, alin 6 lit b, art. 139 alin 1,  art. 196 

alin. 1 lit. a , art. 285, art.286 alin 1 si 4 si art.287 lit b  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completările ulterioare  

 

PROPUN  

 

 Art. 1  Se aproba dezmembrarea  numarului cadastral   54317 Cicarlau , in suprafată 

de 68121  mp  in două loturi, dupa cum urmează: 

 

- Lot 1  în suprafata de 2750 mp, nr. cadastral  54938; 

- Lot 2 în  suprafata de 65462 mp, nr. cadastral 549399; 

 



Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei hotărâri se însărcinează  S.C. 

IMOTOPOTEC S.R.L .  

 

Art. 3 Prezenta hotarâre se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului comunei Cicârlau 

-  Compartimentului contabil  

- SC IMOTOPOTEC SRL 

- OCPI MM  

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

 
INIȚIATOR PROIECT 

PRIMAR 

Sorin LUPȘE 

  

 


