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  HOTĂRÂREA    Nr. 2 / 27 ianuarie  2021 

Privind  aprobarea începerii  demersurilor pentru realizarea obiectivului ,, Modernizare 

Gradinita Cicarlau din  localitatea Cicarlau, judetul Maramures ” 

 Consiliul local al  comunei Cicârlău, întrunit în sedinta ordinara in data de 27 

ianuarie 2021 , 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) 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. 417 /2021, raportul compartimentului de resort nr. 418 /2021 si referatul 

compartimentului de specialitate nr.419/2021. 

  Avizul comisiilor de specialitate  ale consiliului local; 

 Ordinul nr. 2057/2020  al Ministerului Mediului, Apelor  si Pădurilor privind  

aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice si 

gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de 

invatamant. 

 Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 493 din 

04.12.2020 privind organizarea sesiunii de finanțare în cadrul Programului privind 

creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 

destinație de unități de învățământ. 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin 2, lit b,   art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare  

HOTĂRĂSTE  

 Art. 1  Se aprobă începerea demersurilor pentru realizarea obiectivului :  

,, Modernizare Gradinita Cicarlau, comuna Cicarlau, judetul Maramures ” 

Art. 2  Prezenta hotarâre  se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

http://www.primariacicarlau.ro/


- Primarului  comunei Cicârlau 

- Compartimentului contabil si Compartimentului achizitii publice si implementare 

proiecte  

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

 

 

            Președinte de ședința                          contrasemnat Secretar General 

                             al   comunei  Cicârlău 

                Ioan BLEDEA                                                        Georgela POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 27  ianuarie  

2021, cu următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. consilieri prezenti  13 

Voturi pentru    13 

Voturi împotrivă  

 

 


