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HOTĂRÂREA    NR. 90 /2020   
privind  aprobarea Actului aditional nr. 3  la  Contractul  de închiriere nr. 

149/11.01.2019  

 
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, 
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. 6816/2020, raportul compartimentului de resort nr.6817/2020 , referatul 
compartimentului de specialitate nr. 6818/2020  ; 

-  HCL nr.  22/2018 privind aprobarea  închirierii prin licitatie publică a unui spatiu ;    
- Contractul de închiriere  nr. 149/11.01.2019  încheiat între  Comuna Cicârlău, prin 

primar, Sorin LUPSE  si  Inspectoratul de Politie a Judetului Maramures , având ca obiect 
închirierea spatiului  în suprafată   de 42,38 mp situat  în comuna Cicârlău, localitatea 
Cicârlău, str. Unirii nr. 5, judetul Maramures  cu destinatia sediu administrativ  pentru Postul 
de Politie Cicârlău, Actele aditionale nr. 1 si 2 la contractul de închiriere;  

- Adresa   Inspectoratului   de Politie al Judetului Maramures nr. 243152/2020  prin 
care solicit prelungirea  contractului  de inchiriere cu o perioadă de  3 ani; 

În temeiul : art. 129 alin1 si  alin 2, lit. b si lit d,  art. 196, alin 1, lit a  art. 197 si  art. 
198,  art.286, art. 289   din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ ,  cu completările si 
modificările ulterioare,   

HOTARASTE 
  Art. 1  Se aprobă Actul aditional nr. 3 la  Contractul de închiriere  nr. 149/2019  

încheiat între  Comuna Cicârlău, prin primar, Sorin LUPSE  si Inspectoratul de Politie a 
Judetului Maramures , având ca obiect închirierea spatiului  în suprafată   de 42,38 mp situat  
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în comuna Cicârlău, localitatea Cicârlău, str. Unirii nr. 5, judetul Maramures  cu destinatia 
sediu administrative  pentru Postul de politie Cicârlău.  
 

Art. 2. - Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Cicârlău, domnul LUPȘE Sorin,   Compartimentul contabil   si Compartimentul juridic.  
 

Art.  3   Prezenta hotărâre se comunică: 
          -    Prefecturii Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate   

                  -    Primarului comunei Cicârlău, 
          -    Compartimentului contabil 
          -    Compartimentului juridic  
 -  Inspectoratului de Politie  a Judetului Maramures 
          -  Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe site- ul institutiei de către Secretarul 
comunei Cicârlău  
                      
 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA                             CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL 

                                AL   COMUNEI   CICÂRLĂU 

                Gheorghe Cădar                                                                    Georgela POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 23  decembrie  2020, cu 

următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. consilieri prezenti  12 

Voturi pentru    12 

Voturi împotrivă  

 

 


