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HOTĂRÂREA   Nr.  19    din   2020              
privind aprobarea realizării  în cofinatare cu  DELGAZ GRID  a obiectivului de investitii ,, 

Extindere conductă gaze naturale  presiune redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul 
Maramures ”   

 
Consiliul Local al  comunei Cicârlău , judetul Maramures,  întrunit în sedintă ordinară în data de  

19 martie 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 inițiat de către primarul Comunei Cicârlău, raportul de aprobare al  

proiectului nr.1679/2020, raportul compartimentului de resort nr.1680/2020, referatul compartimentului 
de specialitate nr. 1681/2020 ; 

-   Avizele tehnice  de racordare înaintate de  SC  DELGAZ GRID  prin care  suntem informati 
că au fost efectuate studii tehnico-economic pentru  evaluarea  conditiilor privind asigurarea racordarii 
la sistemul de distributie  a gazelor naturale  si propunerea financiară de cofinantare a realizării 
investitiei pe fiecare stradă în parte ;  

- HOTĂRÂRE    Nr.  8   / 2020  privind aprobarea  bugetului local al comunei Cicârlău ; 
- Proiectul tehnic nr. 7/2020 întocmit de către  OFRIM  CONSULTING SRL ; 
- Contractul  de executare de lucrări  nr. 1080/19.02.2020  încheiat  între  comuna Cicârlău si  

SC OFRIM CONSULTING SRL ;  
În temeiul: art 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare, Legea nr. 123/2012 energiei electrice si a gazelor naturale; Ordinul ANRE nr. 
104/2015 privind aprobarea procedurii privind elaborarea  studiului tehnico-ecnomic în vederea 
realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale; HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice,   art. 129 alin 1 si  alin 2, lit. b si lit d, art. 155,  art. 196, alin 1, lit 
a  art. 197 si  art. 198   din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ ,  cu completările si modificările 
ulterioare 

 

 
 HOTĂRĂSTE  
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  Art. 1  Se aprobă  valoarea totală a proiectului ,, Extindere conductă gaze naturale  presiune 
redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures ”   în cuantum de 983.208,90 lei.   

Art.2 Se aprobă  realizarea în cofinatare cu  DELGAZ GRID  a obiectivului de investitii ,, 
Extindere conductă gaze naturale  presiune redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul 
Maramures ”  , astfel   : 
 

Nr. 
 crt.  

 Stradă  Valoare totală  Cofinantare  
Del Gaz Grid SA  

Cofinatare  
comuna Cicârlău  

1 Principală 1 188.237,20 lei 48.290  lei  139.947,2 lei  

2 Principală 2  208.926,24lei 62.736,41 lei 146.189,83 lei  

3 Sub Deal  74.963,25 lei 6839,45 lei  68.123,8 lei  

4 Teilor  37.121,31 lei 9.066,60 lei  36214,71 lei  

5 Merilor  31.505,79 lei  17.569,78 lei   

6 Unirii  29.201,96 lei  15.477,03 lei  13.724,92 

7 1 Decembrie  41.559,13 lei 14.130,11 lei  27.429,02 

8 Magnoliei 79.532,88 lei 38.670,23  lei   

9 Turan  28.213,65 lei  19.300,44 lei   

10 Pădurarului 15.383,89 lei  6.896,89 lei   

11 Lighet  23.521,11 lei  11.760,56 lei  11.760,56 

12 Viilor 52.550,76 lei 19.289,08 lei   

Valoare totală  810.717.17 270.026.58 548.850.59 

 
Art. 3  Se împuterniceste Primarul comunei Cicârlău, domnul  Sorin LUPSE , să intreprindă 

demersurile legale pentru realizarea investitiei . 
Art. 4  După realizarea investitiei, aceasta va fi predată în folosintă gratuită DELGAZ 

GRID Târgu Mures  
Art 5 Prezenta hotarare se comunică:  

     - Institutiei Prefectului judeţului Maramureş,   în vederea exercitării controlului 
 de    legalitate 
    - Primarului comunei  Cicârlău  
    - DELGAZ GRID 
    - Compartimentului contabil 
    -  Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte  
      - se aduce la cunoștință publică prin  publicarea pe pagina de internet la adresa 
www.comunacicirlau.ro.  

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL  

                                                                                          AL COMUNEI CICÂRLĂU 

 Olivian Sergiu FALCA     Georgela POP 
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