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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE   NR. 16 din 2020 

    Privind modificarea solutiilor  tehnice si modificarea valorii proiectului  
,, Înfiintare si dotare Gradinită   în localitatea Ilba , comuna Cicârlău, judetul 

Maramures”. 
 

Primarul  comunei Cicârlău, judet Maramures , 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 legislativa pentru eleborarea actelor 

administrative ;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
           g) art. 136 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 771/2020 ,initiat  pentru depunerea ultimei cereri de plată,  raportul compartimentului 
de resort nr. 772/2020 referatul compartimentului de specialitate nr. 773/2020. 

-    HCL NR. 55/2015 privind  implementarea  proiectului de investitii  denumit ,,Înfiintare 
si dotare grădinită în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures” 

- Contractul de finantare prin PNDR, nr. C0720EN00021562600520/21.11.2016  
- Contractul de lucrări nr. 7230/14.11.2017  încheiat între Comuna Cicârlău si S.C. 

ARGOTI G.M.P. S.R.L& SC QUALITY CONSTRUCT SRL  pentru realizarea lucrărilor 
la obiectivul de investitii ,,Înfiintare si dotare grădinită în localitatea Ilba, comuna 
Cicârlău, judetul Maramures” 
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- PV  de receptie  nr. 7624 /18.12.2019  la obictivul de investitii ,, Înfiintare si dotare  

grădinita în localitatea  Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures”;  

 
- Procedurile A.F.I.R și prevederile Contractului de finanțare nr. 

C0720EN00021562600520/21.11.2016, actele  aditionale  nr. 1 -5/2019 pentru 

realizarea obiectivului de investitii  ,,Înfiintare si dotare grădinită în localitatea Ilba, 

comuna Cicârlău, judetul Maramures” 

 
      -  Dispozitiile   de santier  nr. 1 - 6  prin care  s-au modificat solutiile  tehnice ale 

proiectului , care nu au afectat conditiile de eligibilitate  ale acestuia ; 
În  temeiul :  art. 129 alin 1 si alin 2, lit b, art. 196, alin1, lit a, art. 198,  din OUG nr. 

57/2019, Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare 

 
PROPUN  

 
Art. 1 -    Se aprobă    modificarea solutiilor tehnice  si  modificarea  valorii proiectului  de 

investitii ,, Înfiintare si dotare Gradinită în localitatea Ilba , comuna Cicârlău, judetul 
Maramures”,  după cum urmează :  
 

b. Valoarea  contractată : 
a)  Valoare eligibilă – 1.300.374,03 lei  
b)  Valoare  neeligibilă- 117.501,85 lei 
 
2.Valoare  finală , după  modificarea solutiilor tehnice : 
a) Valoare eligibilă –1.300.374,03lei 
b)Valoare neeligibilă- 240. 657,35 

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Institutiei Prefectului – Judetul Maramures , în vederea exercitării  controlului 

de legalitate 
- Primarului comunei 
- Compartimentului contabil  
- Compartimentului achizitii  publice si implementarea proiectelor  
- CRFIR Satu-Mare  

 
INITIATOR PROIECT  

PRIMAR  
Sorin LUPSE  

 
 
 
 
 
 
 


