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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 11  /2020 
privind aprobarea retragerii de la finantare a   documentatiei  pentru  proiectul ,, Extinderea 

retelei de distributie a gazelor naturale  în localitatea  Ilba, comuna Cicârlău, judetul 
Maramures, depus  în vederea obtinerii finantării prin  Fondul  de Dezvoltare si  Investitii. 

 
 

Primarul   comunei Cicârlău , judetul Maramures , având în vedere temeiurile legale, 
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; 

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. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Luând act de  :  
         -  proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cicârlău, referatul de aprobare al 

primarului nr. 756/2020, referatul compartimentului  de specialitate  nr. 758/2020  si raportul 
compartimentului  de resort nr.757 /2020; 

        - HCL nr. 37/2019  privind  aprobarea depunerii    documentatiei  pentru  proiectul  
,, Extinderea retei de distributie a gazelor naturale  în localitatea  Ilba, comuna Cicârlău, 
judetul Maramures, prin  Fondul  de Dezvoltare si  Investitii ; 

- Proiectul tehnic nr.241/2019 întocmit de către  SC OFRIM CONSULTING SRL ,  
solutiile tehnice si solutiile financiare propuse  de către Del Gaz Grid SA Târgu 
Mures 
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 În temeiul: art. 129 alin 1 si alin 1, lit.d,  art .196 alin 1, lit a, art. 197 si art. 198 din  OG nr. 
57/2019  privind Codul administrativ, cu  completările si modificările ulterioare  

 
 

PROPUN 
 

Art.. 1  Retragerea de la finantare a  documentatiei  pentru  proiectul ,, Extinderea 
retei de distributie a gazelor naturale  în localitatea  Ilba, comuna Cicârlău, judetul 
Maramures, depus  în vederea obtinerii finantării prin  Fondul  de Dezvoltare si  Investitii în 
vederea realizarii acestuia din bugetul local al comunei Cicârlău  cu cofinanarea  SC Del 
Gaz Grid SA Târgu Mures . 

Art. 2   Se desemnează primarul comunei pentru  retragerea  documentatiei depuse 
la Comisia Natională de Prognoză. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Cicârlău şi 
Institutiile Prefectului – Judetul Maramures , în vederea  exercitării  controlului cu privire la 
legalitate, Comisiei Nationale de Prognoză şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare 
pe pagina de internet.   
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