
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.  63  / 30 septembrie     2021 

Privind  aprobarea  Cererii de finantare  si a devizului general  pentru realizarea obiectivului 

de investitii ,, Reabilitare si modernizare  drumuri si strazi in  comuna Cicârlau , judetul 

Maramures” 

Consiliul Local al comunei Cicârlău,întrunit în sedintă ordinară în data de  30 septembrie  

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. 5637 /2021, raportul compartimentului de resort nr. 5638 /2021 si referatul 

compartimentului de specialitate nr. 5639   /2021. 

 OUG  nr. 95/2021  privind aprobarea Programului de investitii ,,Anghel Saliny” , Ordinul 

nr. 1333/2021  privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de 

investitii „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4, alin. (1) lit. a)-d) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021. 

   Proiectul  nr. 20/2021, Documentatie  de avizare a lucrărilor de interventie, D.A.L.I,  

întocmit de catre  SC CONSTRUCT CDP SRL . 

  HCL nr. 30/2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si HCL nr. 35/2021 

privind rectificarea bugetului local; 

  Avizul comisiilor pe doemniu din cadrul consiliului local; 

 În conformitate cu dispoziţiile : Legii nr. 273/ 2006 privind finantale publice  locale,  art. 

129 alin 2, lit b si d , 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 aproba Cererea  de finantare, conform Anexei 1 pentru  realizarea  obiectivului 

de investitii  ,,Reabilitare si modernizre  drumuri si strazi in  comuna Cicârlau , judetul 

Maramures ”   

 Art. 2 Se aprobă  devizul general  al proiectului, anexa nr. 2   la prezenta hotărâre de 

consiliul. 

  

 



Investitia totală: 11.449.471,27 lei  cu TVA, din care : 

-  Cheltuieli  care se finantează  de la bugetul de stat  : 10.993.768,92 lei cu TVA 

- Cheltuieli care se finantează  de la bugetul local : 455.702,36 lei cu TVA  

- Valoare calculată conform  standardului de cost ( lei fara TVA): 5.676.257,93 lei fara 

TVA 

- Cost unitar  aferent investitiei ( lei fără TVA): 1.316.997,20  lei fara TVA  

Art. 3  Prezenta hotarâre  se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului  comunei Cicârlau 

- Compartimentului contabil si Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte  

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      CONTRASEMNAT  

          Dorel Ioan ROMAN                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   

                                                                                                             Georgela POP   

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 30 septembrie  2021, cu 

următoarele voturi: 

 

Total consilieri locali  13 

Nr. consilieri prezenti  12 

Voturi pentru    12 

Voturi împotrivă  

 


