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HOTĂRÂREA  Nr.  58    din 20 august    2020              
privind aprobarea  modificărilor tehnice si economice  apărute pe parcursul  derulării 

lucrărilor pentru realizarea  obiectivului de investitii :,,Extindere conductă gaze naturale  

presiune redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures ”  . 

Consiliul Local al comunei  Cicârlău , judetul Maramures, întrunit in sedinta 
extraordinară în data de 20 august  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.4428/2020, raportul compartimentului de resort nr.4429/2020, referatul 
compartimentului de specialitate nr. 4430/2020  si avizele comisiilor pe domeniu  din cadrul 
consiliului local; 

- HOTĂRÂREA    Nr.  8   / 2020  privind aprobarea  bugetului local al comunei Cicârlău ; 
- Proiectul tehnic nr. 7/2020 întocmit de către  OFRIM  CONSULTING SRL ; 
- Contractul  de executare de lucrări  nr. 1080/19.02.2020  încheiat  între  comuna 

Cicârlău si  SC OFRIM CONSULTING SRL ;  
-  Notele de renuntare   si notele de  comanda suplimentară inaintate de catre  SC 

OFRIM CONSULTING SRL; 
În temeiul: art 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare, Legea nr. 123/2012 energiei electrice si a gazelor naturale; Ordinul 
ANRE nr. 104/2015 privind aprobarea procedurii privind elaborarea  studiului tehnico-ecnomic 
în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale; HG nr.907/2016 privind etapele 
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,   art. 129 alin 1 si  alin 2, lit. b 
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si lit d, art. 155,  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 aprobă  modificările tehnice si economice apărute pe parcursul  

derulării lucrărilor pentru realizarea  obiectivului de investitii :,,Extindere conductă gaze 

naturale  presiune redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures ”    

constând în :  

- înlocuirea solutiei dată de E-ON GAZ ROMÂNIA  odată cu avizarea proiectului tehnic, 

prin care a aprobată solutia de introducere a conductei de gaz, pe strada Principală din 

localiatatea Ilba , în zona de protectie a Drumurilor Nationale, cu solutia dată de Drumurile 

Nationale,  prin care conducta de gaz trebuie introdusă  in zona trotuarelor.In urma schimbarii 

solutiei rezultă o cantitate de lucrări suplimentare în cuantum de 39.344,24 lei,reprezentand 

taiatul si spartul trotuarelor si aducerea acestora la starea initială. 

- înlocuirea solutiei tehnice  date de catre E-ON cu privire la   întroducerea conductei 

de gaz pe strada Turan din localitatea Ilba (ultimii 50 m) din conductă subterană  în conductă  

aeriană, intrucat natura terenului nu a permis sa se execute săpături la adancimile legale.În 

urma schimbarii solutiei rezultă lucrări suplimentare în cuantum de 135.33 lei. 

             Art. 2  Se împuterniceste Primarul comunei Cicârlău, domnul  Sorin LUPSE , 
să intreprindă demersurile legale pentru realizarea investitiei . 

            Art 3 Prezenta hotarare se comunică:  

     - Institutiei Prefectului judeţului Maramureş,   în vederea exercitării controlului  de    legalitate 
    - Primarului comunei  Cicârlău  
    - Compartimentului contabil 
    -  Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte  
    - SC OFRIM CONSULTING SRL  

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

                 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA            CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL  

                               COMUNEI    CICÂRLĂU 

                     Nicolae Sabou                                                      Georgela POP 
 
 
Aceasta  hotărâre a fost adoptată în sedinta extraordinară din data de 20 august    2020, cu următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 
Nr. consilieri prezenti  12 
Voturi pentru    12 
Voturi împotrivă 
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