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                       AVIZAT SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  CICÂRLĂU 

                                                 GEORGELA POP 

 

PROIECT DE HOTARARE Nr. 53 /23 august 2021  

privind modificarea HCL nr. 61/31.08.2020 

 

  

                Primarul comunei Cicârlău, judetul Maramures, având în vedere 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 elaborarea actelor 

administrative ;  

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

Luând act de: 

- Proiectul de hotărâre initiat de către primarul comunei, referatul de aprobarea al proiectului 

nr.5017/2021,  raportul compartimentului de resort nr.5022 /2021, avizul compartimentului financiar 

contabil nr.5025/2021;    

- Contractul de asociere  în participatiune  nr. 1309/22.03.2007  încheiat între SC HEA INDART 

CONSTRUCT SRL  si comuna Cicârlău, actul aditional nr. 4695/01.09.2020; 

- cererea  firmei SC HEA INDART CONSTRUCT  SRL  nr. 4879/16.08.2021  prin care solicită  

modificarea HCL nr. 61/2020 și a actului adițional nr. 4695/01.09.2020  în sensul scutirii plătii 

redeventei  si a livrării  de piatră spartă până la  data inceperii  efective a activității;  

- necesitatea  modificării Amenajamentului silvic al  comunei Cicârlău; 

În temeiul : art. 129, alin 1 si alin 2 , lit b si d  , art. 196, alin 1 , lit a din OUG nr. 57/2019  

Codul administrativ , cu modificările si completările ulterioare : 

 

PROPUN 

 

  Art . 1- Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cicârlău nr. 

61/31.08.2020. 

                 Art. 2 – Se aprobă modificarea actului aditional nr. 4695/01.09.2020 la contractul de asociere 

în participatiune nr. 1309/22.03.2007, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

  Art. 2 Se împuterniceste Primarul comunei Cicârlău  cu semnarea actului aditional  la 

contractul de asociere in participatiune nr. 1309/22.03.2007. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică: 

http://www.primariacicarlau.ro/


-  Institutiei Prefectului judetului Maramureș, în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate  

- Primarului comunei Cicârlău 

- Compartimentului financiar - contabil  

- SC HEA INDART CONSTRUCT SRL  

-       Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe pagina web a institutiei de către Secretarul 

general al comunei Cicârlău     

 

 

 

INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 

Sorin LUPSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


