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PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr.   29   din   2020              

Privind aprobarea achiziționării de produse necesare prevenirii răspândirii 
infecției cu Covid 19 în rândul populației    

 
 

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)   OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 
Luând act de :  

-   Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul Comunei Cicârlău, raportul de 
aprobare al  proiectului nr. 2201/2020, raportul compartimentului de resort nr. 
2207./2020, referatul compartimentului de specialitate nr. 2212/2020  

- HCL    nr.  9   / 2020 privind aprobarea  bugetului local al comunei Cicârlău și HCL 

nr. 17/2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2020 prin 

care s-au suplimentat creditele bugetare cu suma de 30 mii lei, sumă repartizată pentru 

asigurarea unor cheltuieli in situatii de urgență; 

În temeiul:  -Legii nr.. 481/2004 privind protecția cicvilă, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Decretului nr. 195 din 2020 prin care s-a instituit starea de urgență pe teritoriul 
Romaniei și Decretului nr. 240/2020 prin care s-a prelungit starea de urgent pe teritoriul 
României pana la data de 15.05.2020; 

-Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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-HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârea Consiliului Judetean Maramures nr. 79/08.04.2020 prin care s-a 
aprobat achizitionarea Kit-urilor cu materiale de protective destinate categoriilor de 
personae vulnerabile și Adresa nr. 5376/09.04.2020 a Consiliului Județean Maramureș;   

 În temeiul art. 196 alin 1, lit a   din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  
cu modificările și completările ulterioare 

 
PROPUN  

 
  Art. 1 – Se aprobă achizitionarea unui număr de 444 de bucăți Kit-uri cu 

materiale de protecție destinate categoriilor de persoane vulnerabile în vederea 
prevenirii răspândirii infecției cu Covid 19 în rândul populației.       
 

Art. 2 - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de bani necesară prevăzută 

la capitolul ,, 6102 Protecție civilă” pentru achizitionarea produselor menționate la 
articolul precedent.      

 
 Art. 3 - Se împuterniceste Primarul comunei Cicârlău, domnul Sorin LUPSE, cu 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.   
 
 Art.  4 - Prezenta hotarare se comunică: 

     - InstituţieiPrefectului judeţului Maramureş,   în vederea exercitării controlului 
de legalitate 
    - Primarului comunei Cicârlău 
    - Compartimentului contabil 
    - Compartimentului achizitiipublice si implemeentare proiecte 
     -Compartimentului de asistență socială  
    - Secretarului General al Comunei Cicârlăupentru aducere la cunoștință publică     
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