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      PROIECT DE HOTĂRÂRE    NR.   12 / 20 ianuarie 2021 

privind aprobarea inscrierii comunei Cicarlau,  judetul Maramures in cadrul proiectului ’’Drumul 

Maramuresului’’, in calitate de partener 

 

 Primarul  Comunei Cicârlău, având în vedere 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) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrtiv 

 Având în vedere: 

-  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau , referatul de aprobare al primarului 

nr.447/2021, raportul compartimentului de resort nr.448/2021 si  referatul compartimentului 

urbanism   nr. 449/2021  privind necesitatea si oportunitatea inscrierii orasului Seini in cadrul 

proiectului ‘’Drumul Maramuresului’’; 

 

 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare, OG. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale 

cu modificările și completările ulterioare, H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice; art. 129 alin 2, lit a  art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  

 

PROPUN  

       ART 1. Se aprobă inscrierea comunei Cicarlau, judetul Maramures  în cadrul proiectului 

’’Drumul Maramuresului’’ in calitate de partener. 

      ART 2. Se aproba contributia comunei Cicârlău  cu suma 45 mii     lei  

            ART 3.   Prezenta se comunică : 

                  - Instituției Prefectului Județul Maramureş; 

    -  Primarului comunei   

                 -  Compartimentului contabil 

    - Compartimentului  urbanism  

                 -  Asociatia Origini Maramures  
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