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    HOTĂRÂREA       Nr.  74 / 29 octombrie  2021  

Privind aprobarea  încheierii unui Act de partaj  voluntar  pentru conductele  de distributie a 

gazelor naturale din localitatea  Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures cu Asociatia   de Gaz  

comunală Cicârlău 

 

 Consiliul Local al comunei Cicarlau  judetul Maramureș, întrunit în sedinta ordinara in data 

de  29  octombrie  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:  

Proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău însotit de referatul de aprobare 

nr.6302/2021, raportul compartimentului de resort  nr.6303 /2021,  referatul nr. 6304 /2021 al 

compartimentului  juridic  din cadrul Primăriei comunei Cicârlău . 

Hotărârea Consiliului Local Cicârlău   Nr.  65    din   6 octombrie  2021 privind aprobarea 

demarării  procedurilor pentru punerea in functiune a  conductelor de gaz din localitatea Ilba, comuna 

Cicârlău . 

Hotărârea  nr. 1/21.10.2021 a Comitetului executiv al Asociatiei    de Gaz  comunală Cicârlău  

prin care aproba incheierea cu comuna Cicârlău a unui   act de partaj voluntar fara sultă si fără sarcini 

sau  conditii ;  

Contractul privind  executia de lucrari nr. 2209/19.11.1998  încheiat între  SC IMI SA Baia 

Mare, Primăria Cicârlău si  Asociatia  de gaz Cicârlău, Actul aditional nr.2209/19.11.1998; 

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

Codul administrativ, cu  completările si modificările ulterioare  

 

 

 

 



HOTARASTE  

 

 

 Art. 1 Se aprobă  încheierea  unui Act de partaj  voluntar  pentru  conductele  de distributie a 

gazelor naturale din localitatea  Ilba, comuna Cicârlău, judetul Maramures cu Asociatia   de Gaz  

comunală Cicârlău. 

Art. 2  Se imputerniceste Primarul comunei Cicârlău , domnul Sorin Lupse  pentru semnarea la 

notar a Actului de partaj  voluntar cu Asociatia   de Gaz  comunală Cicârlău .           

             Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează 

Compartimentul juridic.  

           Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică: 

 

           - Institutiei prefectului - Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate   

           - Primarului comunei Cicârlău 

           - Compartimentului juridic 

        - Compartimentului contabil  

          -   Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe site-ul institutiei  de către Secretarul general al 

comunei Cicârlău  

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNAT  

          Rodica Adela VARGA                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLAU                                                                                                   

                                                                                                             Georgela POP   

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. consilieri prezenti  12 

Voturi pentru    12 

Voturi împotrivă  

 


