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HOTĂRÂREA   Nr.   44    din  29 iunie  2021              
Privind modificarea HCL nr. 51/2018  prin care s-a stabilit  taxa pentru emiterea 

acordului de acces la  reteaua  de distributie a gazelor naturale, proprietate publică a 
Comunei  Cicârlău , judet Maramures 

 
Consiliul Local al   comunei Cicârlău , judetul Maramures , întrunit în sedinta 

ordinară în data de 29  iunie  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 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: 
a) Proiectul de hotărâre initiat de către Primarul Comunei Cicârlau însotit de 

referatul de aprobare nr. 3774 /2021 ;   
b) HCL nr. 30/2021  privind aprobarea  bugetului local pe anul  2021; 
c) HCL nr. 51/2018 prin care s-a stabilit  taxa pentru emiterea acordului de acces la  

reteaua  de distributie a gazelor naturale, proprietate publică a Comunei  Cicârlău , 
judet Maramures 

d) HCL nr.15/2018, Anexa 3, prin care s-a aprobat extinderea retelei de gaz in 
localitatea Cicârlau, zona ,,Cicârlăuț ”, catre localitatea Ilba; 

e) HCL   Nr.  19    din   2020    privind aprobarea realizării  în cofinatare cu  
DELGAZ GRID  a obiectivului de investitii ,, Extindere conductă gaze naturale  presiune 
redusă în localitatea Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures ” ; 

f) HCL nr. 43/2019 privind aprobarea  executării  lucrărilor de    extindere a   retelei 
de distributie a gazelor naturale  pe străzile Sub Coaste si Trandafirilor din localitatea 
Cicârlău, judetul Maramures     

g)  Proiectul tehnic nr. 7/2020 întocmit de către  OFRIM  CONSULTING SRL ; 
h)  Contractul  de executare de lucrări  nr. 1080/19.02.2020  încheiat  între  comuna 

Cicârlău si  SC OFRIM CONSULTING SRL ;  
i) Adresa  Asociatiei de Gaz Cicârlău nr.  6/2017 prin care suntem informati   

asupra contravalorii taxei  pentru acces la reteaua de distributie a gazului  în Comuna 
Cicârlău;  

j) HCL  nr. 23/2010 prin care s-a hotărât  obligativitatea  dovezii plătii taxei de 
acces  la  reteaua de gaz la eliberarea  autorizatiilor de construire, având ca obiect  
bransamentul la reteaua de gaz. 
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k) HCL nr. 37/2010 prin care s-a hotărât încheierea unui contract de cofinantare 
pentru realizarea unor extinderi la reteaua de gaz din comună, precum si încasarea 
taxei  de acces la rețeaua de gaz  pentru viitori beneficiari în contul Comunei Cicârlău 
pentru recuperarea , în parte a investitiei; 

l) Necesitatea  recuperării, în parte, a contravalorii investitiei realizate din bugetul 
local al Comunei Cicârlau ;  

m)  Raportul compartimentului de resort nr. 3775/2021, referatul 
compartimentului contabil nr. 3776/2021 din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Cicârlău;  

n)  Avizul comisiilor pe doemniu din cadrul consiliului local; 
 

În temeiul :  
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ,  cu modificările si completările 
ulterioare,  Legii nr. 123/2012 privind  energia  electrică si a gazelor naturale, art. 129 
alin 1 si alin 2, lit b , alin 4 , lit c di OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu 
modificările si completările ulterioare  

 
HOTĂRĂSTE  

 
 
 
  Art. 1  Se modifica art. 2  din Hotărârea  Consiliului Local Cicarlau nr. 51//2018 , 
care va avea urmatorul cuprins:  

Stabilirea acestei taxe  este  necesară pentru recuperarea, în parte, a investitiilor  
realizate din bugetul local al comunei Cicarlău, judetul Maramures  la   extinderea 
rețelei de distributie a  gazului  . 

 
 Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramures 
- Asociatiei de gaz Cicârlău  
-  Primarului comunei  
- Compartimentului contabil 
- Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului  
- Secretarului comunei pentru aducere la cunostiintă publică 

 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNAT  

        Andrei Razvan JURJE                        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   

                                                                                                 Georgela POP                              

                     

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 29 iunie   2021, cu 

următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. consilieri prezenti  13 

Voturi pentru    13 

Voturi împotrivă 

 
 


