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HOTĂRÂREA    Nr. 44  / 2020    
privind aprobarea   modificărilor tehnice   apărute pe parcursul  derulării lucrărilor 

pentru realizarea  obiectivului de investitii : 
,, Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures” 

 
Consiliul Local al    comunei Cicârlău, întrunit în sedintă ordinară în data de  24 iunie 

2020,  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;  

Luând act de :  
-  Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Cicârlău , însotit de referatul de aprobare  
nr. 3236/2020 , raportul compartimentului de resort nr.3237 /2020 si referatul 
compartimentului de specialitate  , avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
-   Dispozitiile  de santier nr.3 / 2020 si 4/2020    întocmite de catre  proiectant SC DP 

CONS SRL la proiectul nr. 121/2018 privind realizarea obiectivului de investitii  ,, 
Modernizare retea stradală în comuna Cicârlău, judetul Maramures” prin care se 
propune  curătirea  si colmatarea rosturilor pe  str. Principală  din localitatea Bârgău si 
înlocuirea  stratului suport  pentru străzile : Magnoliei, Turan, 1 Decembrie, Sub Coaste,  
Negrutii si Unirii ;     
  -  OMDRAPFE nr. 3680/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele 
alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală pentru judetul 
Maramureș, în perioada 2017 – 2020;  
 -  HCL nr. 38/2016  privind aprobarea implementării proiectului ,, Modernizare retea  stradală 
în comuna Cicârlău, județul Maramureș ”, HCL  19/2017 privind  aprobarea indicatorilor 
tehnico economici  pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Modernizare retea  stradală în 
comuna Cicârlău, județul Maramureș ”,  HCL 14/2019  privind aprobarea  devizului   general 
al proiectului  si aprobarea  cheltuielilor neelgibile actualizate pentru realizarea obiectivului de 
investitii ,, Modernizare retea  stradală în comuna Cicârlău, județul Maramureș ”; 
-  Contractul de finantare  pentru Programul national de dezvoltare locală ,  Subprogramul  
Modernizarea satului ramânesc, domeniul construirea / modernizarea / reabilitarea  
drumurilor publice clasificate si incadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare in 

mailto:primariacicarlau@yahoo.com


drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si / sau drumuri   
publice din interiorul localitatilor    nr. 3401/28.11.2017; Actul aditional nr. 1 la  contractual de 
finantare ;  

 În temeiul : OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locală cu modificările si completările ulterioare, Ordinul nr. 1851/2013 privind  aprobarea 
Normelor metodologice de aprobare a OUG nr. 28/2013, Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru a 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; OUG 114/2018, OG nr. 43/2019 pentru modificarea si completarea  unor acte 
normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor, art. 129, alin 2, lit b,  art. 
196, alin 1, lit a  din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ, cu completările ulterioare:  

 
HOTĂRĂSTE   

 
   Art. 1   Se aprobă  modificările tehnice aparute pe parcursul  desfăsurarii  lucrărilor 

pentru   realizarea obiectivului de investitii ,, Modernizare retea  stradală în comuna 
Cicârlău, județul Maramureș ”, constând în  : curătirea  si colmatarea rosturilor pe  str. 
Principală  din localitatea Bârgău si înlocuirea  stratului suport  pentru străzile : Magnoliei, 
Turan, 1 Decembrie, Sub Coaste,  Negrutii si Unirii .     
 Art. 2  Devizul general actualizat al proiectului  va fi aprobat   după  întocmirea  de 
către  constructor a ofertei finale , conform  listelor de cantități emise de  catre   proiectant . 

Art.  3    Prezenta hotărâre se comunică: 
          -    Prefecturii Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate   

                  -    Primarului comunei Cicârlău, 
           - Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte din cadrul Primăriei 
comunei Cicârlău   
          -    Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
          -    SC CHILIA SRL  
          -    SC DP CONS SRL 
          -  Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe site- ul institutiei de către Secretarul 
comunei Cicârlău  

 

                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL                           

            Mihai Nicolae ARDELEAN AL    COMUNEI  CICÂRLĂU 
                                                                                               Georgela POP 

 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de  24 iunie  2020 , cu 
următoarele voturi: 

Total consilieri locali 13 
Nr. consilieri prezenti  13 
Voturi pentru 13 
Voturi împotrivă  


