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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.  100  / 9 decembrie   2021 

Privind   achizitionarea unor structuri mobile de locuit  ( containere)   cu destinatia 

locuinta socială  

 

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 transparent 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 administrativ;  

 Având în vedere: 

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

al primarului nr.  7435 /2021,raportul compartimentului de resort nr. 7436 /2021 si  

referatele compartimentelor de specialitate ; 

- Solicitarea domnului Crisan Sorin cu domiciliul in Ilba nr. 192 nr. 3295/2019 de 

acordare a unui ajutor de urgenta pentru refacerea locuintei,  Dispozitia 

primarului  nr.94/2019 privind constituirea unei comisii,  Nota de constatare nr. 

3390/2019 prin care s-a  concluzionat faptul ca  locuinta  familiei Crisan   nu mai 

poate fi  reparata, reprezentând un pericol pentru familie  si propunerea  comisiei 

de achizitionare  a unui container de locuit ; Ancheta sociala  nr. 3444/2019 si 

7414/2021 intocmita de catre Compartimentul de asistenta sociala  cu privire la 

situatia familiei;  

 Hotărârea Consiliului Local nr. 30/20.04.2021 privind aprobarea bugetului local 

pe anul 2021,  prin care a fost alocata suma de 35 lei pentru   realizarea unei locuinte 

sociale ;  

 Legea nr. 292/2011 privind  asistenta sociala , cu modificările si cmpletările 

ulterioare ce reglemenetează forma de sprijin  în scopul promovării   inluziunii sociale si 

cresterii   calității vietii  anumitor categorii de persoane; 

 În conformitate cu dispoziţiile : Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, Legii  nr.  

82/1991, legea contabilității, Legii nr. 98 /2016 privind achizitiile publice,  Legii 

nr.116/2002  privind prevenirea si combaterea  marginalizării sociale ,   art. 129 alin 1 si 

alin 2, lit c art. 196 alin. 1 lit. a, art. 285, art. 286 alin 1 si  4 , art. 287 lit b, anexa nr. 4 – 

lista cuprinzand bunurile  care apartin domeniului public al comunei  si art. 349  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  



PROPUN  

 

 Art. 1  Se aprobă achizitionarea   unor structuri mobile de locuit ( containere )  cu 

destinatia  locuinta socială   cu suma de  61.000 lei +TVA. 

 Art. 2 Domeniul public al comunei Cicârlău se va completa  cu  bunurile 

achizitionate   la art. 1 .   

 Art. 3  Se aprobă darea in folosinta gratuita  a  structurilor  mobile de locuit  

( containere )   familiei domnului Crisan Sorin , domiciliat in localitatea Ilba, nr. 192.  

 Art. 4 Se imputerniceste Primarul comunei  Cicârlău  cu  intocmirea si semnarea 

procesului verbal privind darea in folosinta gratuita  . 

Art. 5 Prezenta hotarâre se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului comunei Cicârlau 

- Compartimentului contabil  

 -  Domnului Crisan Sorin  

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 
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