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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33/2020 

Privind aprobarea lucrarilor necesare pentru indepartarea vegetatiei si a 
arborilor care afecteaza liniile de electricitate in comuna Cicârlău 

 
Primarul comunei Cicârlău, 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 și completările 
ulterioare ;  
g) Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
h) Legii bugetului de stat nr. 5 / 2020.  
i) art. 136 alin 1 din 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.2205/2020 , raportul compartimentului de resort nr.2211/2020, Referatul 
viceprimarului comunei Cicârlău nr. 2215/2020 prin care solicită efectuarea de lucarari 
necesare de3 indepartare a vegetatiei care afecteaza liniile de electricitate pe raza 
comunei Cicârlău; 
-  avizele comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local;  
 
În temeiul:  art. 129 alin 1 si alin 2, lit b , art. 196 alin 1, lit a din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul adminsitrativ, cu modificrile si completările ulterioare;  
 

PROPUN 
 

Art. 1  Aprobarea lucrarilor necesare pentru indepartarea vegetatiei si a arborilor care 
afecteaza liniile de electricitate in comuna Cicârlău. 
 
Art. 2 - Se împuterniceste Primarul comunei Cicârlău, domnul Sorin LUPSE, cu 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.   
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Art. 3 -Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului judeţului Maramureş, 
pentru exercitarea controlului cu privire la legalitate  
- Primarului comunei Cicârlău  
- Compartimentului contabil și achizitii publice și implementare proiecte 
- Secretarului general al comunei pentru aducere la cunostiintă publică  
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