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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 101   / 9 decembrie   2021 

Privind  aprobarea achizitionarii unui autovehicul ( autoutilitara)  pentru deservirea  

Compartimentului de gospodărire   comunală    din cadrul  Primariei comunei Cicârlău  

 

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. 7448  /2021, raportul compartimentului de resort nr. 7449 /2021,       
referatul viceprimarului comunei   nr.  7335/2021 prin care propune consiliului local  
aprobarea achizitionarii  unui autovehicul  ( autoutilitara)  pentru deservirea  
Compartimentului de gospodărire   comunală    din cadrul  Primariei comunei Cicârlău ,  
avand in vedere starea avansată de uzură a  autoutilitarea    existente si referatul 
nr.7285/2021 responsabilului cu gestiunea patrimoniului comunei  din care reiese faptul 
ca  autoutilitara , marca Renau Master   este amortizată complet   conform H.G. nr..  

2139/2004  pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de 
functionare a mijloacelor fixe;  

- Ofertele Citroen, Mercedes si Renau; 
 În conformitate cu dispoziţiile  HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere  

fără plata  si de valorificare  a bunurilor apartinand institutiilor publice, Legii nr. 98/2016 

privind achizitiile publice,Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,   art. 129 alin 

1 si alin 2, lit c  si d ,  art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197si art.198  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare  

PROPUN  

 

 Art. 1 Achizitionarea unui  autovehicul  ( autoutilitară) marca  Renau Master cu 

pretul de  27.302 euro fara TVA  pentru deservirea  Compartimentului de gospodărire   

comunală    din cadrul  Primariei comunei Cicârlău.  

 

 



Art. 2  Se incredintează Primarul comunei Cicârlău cu  parcurgerea tuturor 

etapelor privind procedurile de transmitere fara plata  si de valorificare a bunurilor  

apartinand  institutiilor publice  . 

 Art. 3 Prezenta hotarâre se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului comunei Cicârlau 

- Compartimentului contabil  

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 
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