
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA CICÂRLĂU 
CONSILIUL LOCAL CICARLAU   

        CIF 3627374 

Cicârlău, Str. Unirii nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail contact@primariacicarlau.ro; web www.primariacicarlau.ro 

 

 
HOTĂRÂREA   NR. 64 /23 septembrie  2020  

Privind aprobarea  unui contract de prestari servicii 
 

Consiliul Local al  comunei  Cicârlău, judetul Maramures, întrunit în sedintă 
ordinară în data de  23 septembrie 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 legislativă  pentru eleborarea 
actelor administrative ;  
                 f)  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;  
                 g) Legea  contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 

      h) Legii bugetului de stat nr. 5 /  2020. 
      i) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrtiv 
Luând act de : 
-  Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul Comunei Cicârlău, raportul de aprobare 

al  proiectului  nr. 5103/2020 , raportul compartimentului de resort nr. 5104/2020,    referatul  
compartimentului  contabil nr. 5105/2020 ; 

-   Adresa Scolii Gimnaziale Cicârlău  nr. 886/2020 prin care solicită  asigurarea 

transportului  scolar  odată cu reorganizarea retelei scolare; 

- Ordinul nr. 5487/31.08.2020 al  Ministerului Educatiei   si Cercetării  pentru aprobarea 

măsurilor de reorganizare a activității în cadrul  unităților/institutiilor de inatamant  în conditii de 

sigurantă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor  cu virusul SARS-COV - 2 ; 

În temeiul: HG NR. 394/2020 privind declararea stării de alertă si masurile  care se 

aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea si combaterea efectelor  pandemiei de COVID 19, 

HG NR. 553/2020, HG NR. 668/2020 SI 782/2020 privind prelungirea stării de alertă, art. 129 

alin  1 si alin 2, lit d , alin 7, lit a, art. 196 alin 1, lit a   din OG nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completările ulterioare;  

HOTĂRĂSTE  
      Art. 1  Se aprobă încheierea unui contract de prestări  servicii pentru asigurarea 

transportului elevilor  la si de la  Școala Gimnazială Cicârlău pe perioada   existentei stări de 
alertă pe teritoriul Românei . 



 Anexa nr. 1  face parte  integrantă din prezenta hotărâre.  
 

    Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică: 
              - Instituției Prefectului judeţului Maramureş, pentru exercitarea controlului cu privire la 
legalitate 
              - Primarului comunei Cicârlău  

  -  Compartimentului contabil 
  -  Scolii  Gimnaziale Cicârlău  

   -  Secretarului general al comunei pentru aducere la cunostiintă publică 
 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA                                        CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL  

                                                                                                AL   COMUNEI   CICÂRLĂU 

                         Liviu POP                                                            Georgela POP 
 
 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 23 septembrie    
2020, cu următoarele voturi: 

Total consilieri locali  12 
Nr. consilieri prezenti  11 
Voturi pentru    11 
Voturi împotrivă  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


