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HOTĂRÂREA       Nr. 8 / 27 ianuarie  2021 

 
Privind  aprobarea actului aditional nr. 9/18.12.2019 la contractul de închiriere nr. 

4097/03.12.2010 
 
 

Consiliul Local al   comunei  Cicârlău , judetul Maramures, 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 legislativa  pentru eleborarea actelor 

administrative ;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
g) Legea  contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 

           h) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;  
    
Luând act de : 

-  Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Cicârlău, referatul de aprobare al  

proiectului nr. 435/2021, raportul compartimentului de resort nr. 436/2021; Referatul 

compartimentului  juridic nr.437/2021, din care reiese necesitatea  modificării contractului  nr. 

4097/03.12.2010.  

- Avizul comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local  

- Contractul  de închiriere nr. 4097/03.12.2010 ,având ca părti  contractante SC CNMPN 

REMIN SA Baia-Mare , având ca obiect  închirierea  retelei de alimentare  cu energie electrică 

a Statiei de Pompe Someș Ilba , comuna Cicârlău, judetul Maramures;  Procesul verbal de  

conciliere nr.540/02.02.2010 prin care  CNMPN REMIN S.A.  Baia Mare  si Comuna Cicârlău,  

au fost   de acord cu  compensarea datoriilor ce s-au născut  si se nasc  după  data intrării in 

insolventă ;  

- Actul aditional nr. 10/22.12.2020 la contractul de închiriere nr. 4097/03.12.2010;  

În temeiul: art. 1617 din Codul civil  , art. 129, alin 1 si alin 2, lit d, art. 196, alin 1, lit a din 

OUG nr. 57/2019, Codul administrativ 

 
HOTARASTE 
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Art.1  Se aproba  Actul  aditional nr. 10/22.12.2020   la Contractul de închiriere nr. 

4097/03.12.2010 încheiat între  SC CNMPN REMIN SA Baia-Mare  si comuna Cicârlău, judetul 
Maramures, având ca obiect  închirierea  retelei de alimentare  cu energie electrică a Statiei de 
Pompe Someș Ilba , comuna Cicârlău, judetul Maramures;   

 
Art. 2 -Prezenta hotărâre se comunică: 

              - Instituției Prefectului judeţului Maramureş, pentru exercitarea controlului cu privire la 
legalitate 
              - Primarului comunei Cicârlău  

  -  Compartimentului contabil 
  -   Compartimentului juridic  
  -  SC CNMPN REMIN SA Baia-Mare   

   -  Secretarului general  al comunei Cicârlău pentru aducere la cunostiintă publică 
 
               
 
 
 

       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 




