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 HOTĂRÂREA    Nr.  21    /   17  martie 2023  
 Privind identificarea topografică a unui imobil   -   pădure , apartinând domeniului public al 

comunei Cicârlău  
 

Consiliul Local al  comunei  Cicârlău , judetul Maramures,întrunit in sedinta 
extraordinara în data de  17 martie  2023 ,  analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121alin (1) si alin (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; 
d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
    e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările ulterioare;  
    f) Legea nr. 24/2000 privind normele  de tehnică legislativă pentru elaborarea  actelor 

normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
               g ) 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. 286  alin (1) si alin (4), Anexa 4    din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
cu modificările si completările ulterioare ; 

 
Luând act de : 

Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul comunei Cicârlău, raportul de aprobare al  
proiectului nr.1600/ 2023, raportul compartimentului de resort nr.1601/2023 ,referatul compartimentului 
juridic nr.1602/2023; 

HCJ  MM  nr. 733/2007  privind  validarea  Anexei 41 Cicarlau , terenuri cu vegetatie  forestieră 
rectificată prin HCJ NR. 2425/2010, procesul verbal de punere in posesie nr. 73/2008; 

Tinand cont de documentatia cadastrală  întocmită de topograf autorizat   Sandu ENACHE  
pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de 
proprietate publică al comunei Cicârlău asupra  unui imobil - pădure  si  pentru realizarea inventarierii 
domeniului public si privat ;  

În temeiul : art. 139 alin 1 si alin 3 lit. g,  art .196 alin 1, lit a  din  OG nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, cu  completările si modificările ulterioare  
 

HOTĂRĂSTE  
Art. 1.  Se identifică terenul PADURE  înregistrat la  din HCJ 733/23.07.2007 rectificata prin 

HCJ 2425/23.11.2010, cu suprafaţa de 212000 mp, identificat prin Anexa grafica la prezenta HCL, 
fara date de CF conform art. 76 (7) si (8) din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și 
înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară. 
 Art. 2. Se aproba actualizarea informatiilor tehnice, inclusiv repozitionarea imobilelor 
apartinand comunei Cicârlau, identificate prin CF 50148 Cicârlău cu suprafata de 938.061 mp, CF 
50250 Cicarlau cu suprafata de 1.619.527 mp, CF 50154 Cicarlau cu suprafata de 520.284 mp si CF 
54955 Cicarlau cu suprafata de 2.729.000 mp . 

Art. 3 Se atesta  apartenența la domeniul public al comunei Cicârlău, judetul Maramures  a  

imobilului  - padure,   identificat la art.1 . 
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 Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcinează   topograf autorizat 
Enache Alexandru  

       Art. 5   Prezenta hotarâre se comunică:  
     -     Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului de legalitate 

- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş 
- Compartimentului juridic  
- Secretarului general al comunei  Cicârlău  
- Topograf  autorizat Enache Alexandru  
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Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta extraordinară din data de 17 martie  2023 , cu următoarele voturi:  
Total consilieri locali 13  
Nr. consilieri prezenti  10 
Voturi pentru  10 
Voturi impotriva 

 
 

 


