
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA CICÂRLĂU 
CIF 3627374 

CONSILIUL LOCAL CICÂRLĂU  

Cicârlău, Str. Unirii nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail contact@primariacicarlau.ro; web www.primariacicarlau.ro 

 
                                                               

   
 

      HOTĂRÂREA     Nr.   23 /31 martie 2021 

Privind solicitarea către Consiliul Local al orasului Tautii Magheraus a  unei suprafete 

de Consiliului Local Cicârlău   teren pentru construirea   unui rezervor de înmagazinare 

a apei patabile, semi îngropat  si a unei stații de clorinare 

 

Consiliul Local al comunei Cicârlău, întrunit în sedintă ordinară în data de  31 

martie  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  martie  

administratia publică;  

       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru  martie   

eleborarea actelor administrative ;    

      f) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

 Având în vedere: 

  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau , referatul de aprobare 

al primarului nr. 1966/2021, raportul compartimentului de resort nr. 1967/2021 si  

referatul compartimentului  achizitii publice si implementare proiecte  nr. 1968/2021 ; 

Avizul comisiilor   de specialitate ale consiliului local; 

 Studiul de fezabilitate intocmit de catre SC SAFE DESIGN SRL Baia Mare   

pentru  realizarea investitiei ; 

 Hotărârea Consiliului Local Cicarlau  nr. 15/2021 privind aprobarea inceperii 

demersurilor  pentru realizarea ,,  Sistemului  de alimentare cu apa in comuna Cicarlau, 

judetul Maramures ” prin  extinderea   Sistemului de alimentare  cu apă a orasului Tăutii 

Magherăus.  

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

si  art. 294  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare  

 

HOTARASTE  

  ART. 1  – Consiliului Local Cicârlău al comunei Cicârlău  solicită Consiliului 

Local al orasului Tautii Magherăus  punerea la dispozitie , în conformitate cu prevederile 

art. 294 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu moditficările  si 



completarile ulterioare  a unei suprafate  de teren de  700 mp prin trecerea  din 

domeniul public  al orasului Tăutii Magherăus în domeniul  public al comunei Cicarlau.  

 

ART. 2 Terenul prevazut la art. 1  va  fi utilizat pentru : - constructia unui rezervor 

de înmagazinare a apei patabile, semi îngropat  , pentru realizarea  necesarului de apă 

aferent investitiilor din localitatea Cicarlau, pentru compensarea variatiilor orare de 

consum si  pentru asigurarea rezervei de incendiu si pentru rezerva  de avarie. Acest 

rezervor de înmagazinare va avea si rolul de  compensare a necesarului de apă din 

zona Hosteze a localitatii Tăutii Magherăus . 

- Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu  pentru protectia antibacteriană de-a 

lungul retelei de distributie până  la consumatori; 

- Extinderea retelei de distributie pentru transportul apei la consumatori, 

echipată cu toate elementele  necesare bunei functionari.  

-  

ART. 3  Prezenta hotarâre  se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului  comunei Cicârlau 

- Consiliului Local al orasului Tautii Magherăus  

- Primarului orasului Tăutii Magherăus  

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     CONTRASEMNAT  

           Nicolae DANUT                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   

                                                                                         Georgela POP                            
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                   

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 31 martie   2021, cu următoarele voturi: 
Total consilieri locali  13 
Nr. consilieri prezenti  13 
Voturi pentru    13 
Voturi împotrivă  

 


