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HOTĂRÂREA     Nr.  4/21   ianuarie 2019  

privind aprobarea planului  de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi 
prestate în anul 2020 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de 

persoanele pentru care s-a stabilit obligatia de a presta muncă neremunerată în 
folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive 

 
  Consiliul local al comunei Cicarlau   judetul Maramureș, întrunit în sedintă 

ordinară în data de  21 ianuarie  2020 , analizând 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 eleborarea 
actelor administrative ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si 
completările ulterioare 

g) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 Luând act de:  

Proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău însotit de referatul de 
aprobare nr.260/2020, raportul compartimentului de resort  nr. 260/2020, referatul 
Compartimentului  de asistentă  din cadrul Primăriei comunei Cicârlău si al viceprimarului 
comunei,  prin care se propune un plan lunar pentru anul 2020 a lucrărilor de interes local în 
comuna Cicârlău; 

        În temeiul:  prevederilor art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001, cu modificările si 

completările ulterioare, privind venitul minim garantat și ale H.G. nr. 1010/2006 privind 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001,  art . 129 alin 1 si 2 , lit 

d  si art .196 alin 1, lit a din  OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu  completările si 

modificările ulterioare  

 
HOTĂRĂSTE  

  
Art. 1 Se aprobă Planul  de  actiuni  si lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în 

anul 2020 în comuna Cicârlău de  către beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru 
care s-a stabilit obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor 
hotarari judecătorești definitive,  potrivit   anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotarare. 
           Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează 
viceprimarul  comunei Cicârlău. 
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      Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică: 
 

          - Prefecturii Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate   
          -  Primarului comunei Cicârlău 
          -  viceprimarului  comunei Cicârlău  
         -   Compartimentului de asistentă socială  
          -  Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe site-ul institutiei  de către Secretarul 
general al comunei Cicârlău  
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Nr. consilieri  12, prezenti 11  voturi pentru  11 

 
 


