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PROIECT  DE HOTĂRÂRE    NR. 75 /2020 
Privind desemnarea reprezentantului comunei  Cicarlau , judetul Maramures ca 
membru in Adunarea Generală a ADI-Maramureș, pentru mandatul 2020 – 2024 

 
 

Primarul comunei  Cicârlău, judetul Maramures, 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, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 d) Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenta decizională în administratia 

publică;  
 e) Legea nr. 24/2000 privin normele de tehnica legislative pentru eleborarea actelor 

administrative ;  
            f) art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  

Luând act de : 
  Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul comunei Cicârlău, referatul de aprobare al  

proiectului nr. 6302 /2020 , raportul compartimentului de resort nr. 6303 /2020; 

Adresa nr. 255/2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru apă și canalizare 
ADI Maramureș, prin care se solicită desemnarea prin Hotărâre a Consiliului Local al 
comunei Cicarlau, a unui reprezentant în Adunarea Generală a ADI Maramureș, ca urmare 
a incetării  mandatului reprezentantului actual și ca urmare a rezultatelor alegerilor locale 
din  27 septembrie 2020; 

- Hotărârea nr. 47/ 2008 privind asocierea comunei Cicarlau, prin Consiliul Local al 
comuneiCicarlau, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Maramureș; 

- Hotărârea nr. /.................., privind însușirea Actului Constitutiv și al Statutului 
modificat  al ADI Maramureș, la care comuna Cicârlau, este asociată;  
 

Ținând cont de dispozițiile: 

- Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; Legii 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-  art. 129, alin 1 si  2 , pct. (2) lit.d) , pct. (7) litera n), art. 132, art.196, alin1,lit a OUG 
57/03.07.2019  privind Codul Administrativ 

 
PROPUN  
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Art. 1.  Incepând cu data  adoptarii  prezentei hotărâri, se desemnează Sorin 

LUPSE, avand calitatea de  Primar al comunei Cicarlau , cetățean român, născut la data 
de 28.11.1974, localitatea Sighetu Maramatiei, județul Maramures, domiciliat în Ilba, str. 1 
decembrie, nr.7, CNP1741128241330, posesor al CI seria MM, nr. 967009, eliberată de 
SPCLEP Cicarlau , la data de 07.12.2018 , ca reprezentant al Consiliului Local al comunei  
Cicarlău, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI 
Maramureș, pentru mandatul 2020 – 2024; 

Art. 2. Se împuternicește domnul Sorin LUPSE având calitatea de primar al 
comunei Cicarlau , cetățean român, născut la data de 28.11.1974, localitatea Sighetu 
Maramatiei, județul Maramures, domiciliat în Ilba, str. 1 decembrie, nr.7, 
CNP1741128241330, posesor al CI seria MM, nr. 967009, eliberată de SPCLEP Cicarlau , 
la data de 07.12.2018   ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Cicarlau, în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Maramureș, să voteze 
și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei  Cicarlau , actele 
adiționale privind modificările Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitara ADI Maramures; 
 

Art. 3. Hotararea de inlocuire va fi transmisă in copie tuturor membrilor asociați și la 
ADI Maramureș, in termen de 7 zile calendaristice de la data emiterii ei; 
 

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică la: 
- Instituția Prefectului Județul Maramureș; 
- Primarul comunei Cicarlau ; 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Maramureș; 
- Membrilor asociați ai ADI Maramureș; 
 
 
 
 
                                               INITIATOR PROIECT  

Primar 
Sorin Lupse 


