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HOTĂRÂREA     Nr. 49  /  7 iulie   2020     
privind aprobarea  realizării obiectivului de investitii ,, Modernizare si asfaltare strada 

Vasile Lucaciu din localitatea Cicârlău, judetul Maramures”  
 

Consiliul Local al   comunei Cicârlău,  întrunit în sedintă extraordinară  în 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;  

Luând act de :  
-  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Cicârlău, însotit de referatul de aprobare  
nr.3433 /2020, raportul compartimentului de resort  nr. 3434 /2020 si referatul 
compartimentului de specialitate  nr.3435 /2020, avizul comisiilor pe domeniu   din cadrul 
consiliului local;  
-   Hotărârea Consiliului Local cicârlău nr. 41/24 iunie  2020 prin care s-a  rectificat bugetul 

local  al comunei Cicârlău si a fost modificata lista de investitii pe anul 2020 prin introducerea 
unui obiectiv nou : Modernizare si asfaltare strada Vasile Lucaciu , localitatea Cicârlău, jud. 
Maramures” 

 În temeiul : art. 44  din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,  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 si modific[rile ulterioare:  

 
HOTĂRĂSTE  

   Art. 1   Se aprobă    realizarea obiectivului de investitii ,, Modernizare si asfaltare 
strada Vasile Lucaciu din localitatea Cicârlău, judetul Maramures”. 

 Art.  2 Se aprobă  valoarea  proiectului în suma de 252.521.28 +TVA. 
 

mailto:primariacicarlau@yahoo.com


  Art. 3 Se împuterniceste Primarul comunei Cicârlău   cu ducerea la indeplinire a 
prezentei hotărâri. 

 Art. 4  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   
          -    compartimentului contabil  
          -  Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe site- ul institutiei de către Secretarul 
general  al comunei Cicârlău  

 
 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL   

              Dorel Ioan ROMAN                                           COMUNA CICÂRLĂU 
                                                                                               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 

  
 



 


