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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.   9   /2020 
privind  aprobarea încheierii   Protocolului de Colaborare   între Comuna 

Cicârlău și SGA Maramureș  
 

 Primarul  comunei Cicarlau   judetul Maramureș, 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 initiat de către Primarul comunei Cicârlău însotit de referatul de 
aprobare nr.391/2020, raportul compartimentului de resort  nr. 392/2020, referatul 
viceprimarului  comunei Cicârlău   prin care se propune încheierea unui protocol  cu SGA ; 

 Adresa nr. 76/20.01.2020 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș, având ca 
obiect încheierea unui protocol d colaborare în vederea executării lucrărilor de decolmatare a 
cursursului de apă  Valea Mare din localitatea Cicârlău, comuna Cicârlău, judetul Maramures;  
       În temeiul:       În temeiul:  art . 129 alin 1 si 2 , lit c si d ,  art .196 alin 1, lit a , art. 287 lit b 

din  OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu  completările si modificările ulterioare  

 
 

PROPUN  
 
 
 
 

Art.1.  Se aprobă încheierea unui Protocol de Colaborare  între Comuna Cicârlău și 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, având ca obiect executarea lucrărilor de 
decolmatare a cursului de apă  Valea Mare din localitatea Cicârlău, comuna Cicârlău, judetul 
Maramures.  
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Art. 2. Se împuterniceste primarul comunei cu semnarea protocolului de colaborare si 

viceprimarul comunei   cu suprvegherea lucrărilor care se vor executa.  
Art. 3 .  Prezenta hotărâre se comunică: 

          -   Prefecturii Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate   
          -    Primarului comunei Cicârlău 
          -    Viceprimarului Comunei Cicârlău 
          -    Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Cicârlău 
          -  Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe pagina web a institutiei   

 
INIȚIATOR PROIECT 

PRIMAR 

Sorin  LUPȘE 


