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HOTĂRÂREA NR.   46     /    7 iulie   2020 
 

privind instrumentarea proiectului: MODERNIZARE REȚEA PENTRU ILUMINAT PUBLIC 
ÎN COMUNA CICÂRLĂU, SATUL CICÂRLĂU, JUD. MARAMUREȘ cu finantare prin  
fonduri publice nerambursabile obtinute  prin Programul privind sprijinirea eficienței 

energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. 
 

Consiliul Local al  comunei Cicârlău , judetul Maramures , întrunit în sedinta 
extraordinara in data de 7 iulie 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  , 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. 3427/2020, raportul compartimentului de resort nr. 3428/2020, 
referatul compartimentului de specialitate nr.3429 /2020 prin care se solicită promovarea 
unei hotarari privind instrumentarea proiectului: MODERNIZARE REȚEA PENTRU 
ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CICÂRLĂU, SATUL CICÂRLĂU, JUD. MARAMUREȘ cu 
finantare prin  fonduri nerambursabile obtinute  pe Programul privind sprijinirea eficienței 
energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public si avizele 
comisiilor pe domeniul din cadrul consiliului local;  

 Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 30/V/03.04.2020 pentru aprobarea 

Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
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  Contractul de servicii  nr. 2671/25.05.2020  , încheiat intre comuna Cicârlău si SC 

EDS ELECTRIC SRL;  

 
În temeiul:  art. 129 alin1 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 
HOTĂRĂSTE  

 

Art. 1 - Se aproba depunerea solicitarii de finantare a proiectului MODERNIZARE 

REȚEA PENTRU ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CICÂRLĂU, SATUL CICÂRLĂU,  

JUD. MARAMUREȘ prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. 

Art. 2 – Se confirma faptul ca proiectul se incadreaza in P.U.G. al comunei Cicârlău.. 

Art. 3 – Se aproba indicatorii tehnico economici ai investitiei, cheltiuelile eligibile si 

neeligibile, respectiv valoarea investitiei totale conform deviz general, si valoarea de 

cofinantare de la bugetul local:  

Total valoare proiect: 553.295,90 lei , din care: 

 Cheltuieli eligibile 497.966,31 lei 

 Coofinantare 55.329,59 

Art. 4 – Consiliul Local sustine necesitatea si oportunitatea investitiilor avand in 

vedere importanta acestuia pentru îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică 

ridicată. 

Art. 5 - Consiliul Local se angajeaza sa prevada in bugetul comunei suma  privind 

cheltuielile neeligibile necesare realizarii investitiei pentru perioada de realizare a acesteia. 

Art. 6 - Consiliul Local se angajeaza sa suporte din fonduri proprii cheltuielile de 

mentenanta si gestionare a investiţiilor pe toata durata de functionare a acestora (minim 5 

ani). 

Art. 7– Se imputerniceste Primarul Comunei  Cicârlău cu ducerea la indeplinire a 

prezentei hotărâri  

Art. 8 -  Prezenta hotarare se comunică :  
     -  Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş,   în vederea exercitării controlului 
 de    legalitate 
    -  Primarului comunei  Cicârlău  
    -  Compartimentului contabil 
    -  Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte 
    -  SC EDS ELECTRIC SRL 
   -   Administraţiei Fondului pentru Mediu 



    - se aduce la cunoștință publică prin  publicarea pe pagina de internet la adresa 
www.primariacicarlau.ro.  
 

 
 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA              CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL 

                         COMUNA   CICÂRLĂU 

              Dorel Ioan ROMAN                                              Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta extraordinară din data de  7 iulie   2020 , 
cu următoarele voturi: 

Total consilieri locali 13 
Nr. consilieri prezenti  11 
Voturi pentru    11 
Voturi împotrivă 
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