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PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr.   23   din   2020              
privind aprobarea  Contractului  de prestări servicii nr. 875/11.02.2020  pentru  
elaborarea Studiilor  de fundamentare aferente  Planului Urbanistic General al 

comunei Cicârlău  
 

 
Primarul  comunei Cicârlău , judetul 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 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.1692/2020, raportul compartimentului de resort 1693/2020, referatul 
compartimentului de specialitate nr.1694/2020;   

-  Hotărârea nr. 30 /29.03.2018  privind aprobarea începerii demersurilor pentru 
actualizarea PUG al comunei Cicârlău ; 

- Hotărârea    nr.  8   / 2020  privind aprobarea  bugetului local al comunei Cicârlău ; 
- Contractul de prestări servicii  nr. 875/11.02.2020   cu  AEDILIS PROIECT SRL;  
În temeiul:   art. 129 alin 1 si  alin  2, lit. b si lit d,  art. 196, alin 1, lit a,  art. 197 si  art. 

198   din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ ,  cu completările si modificările ulterioare 
  

PROPUN  
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  Art. 1  Se aprobă Contractul  de prestări servicii nr. 875/11.02.2020  pentru  
elaborarea Studiilor  de fundamentare aferente  Planului Urbanistic General al comunei 
Cicârlău  în valoare de  115.000 + TVA . 

 Art. 2  Se împuterniceste Primarul comunei Cicârlău, domnul  Sorin LUPSE , să 
intreprindă demersurile legale pentru realizarea investitiei  

 Art.  3 Prezenta hotarare se comunică :  

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

 
 

INITIATOR PROIECT 
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