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AVIZAT SECRETAR GENERAL  COMUNA CICARLAU  

                                                                                                          Georgela POP  

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 103/ 14 decembrie  2021  
privind aprobarea Strategiei  de dezvoltare locală  a comunei Cicârlău, judetul Maramures  

pentru perioada 2021 -2027  

      
 

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;  

 Având în vedere: 

 Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau, referatul de aprobare al primarului nr. 

7491  /2021,  raportul compartimentului de resort nr. 7492 /2021 si  referatul compartimentului juridic nr. 

7535 /2021  

- Hotărârea Consiliului Local Cicârlău   Nr.  59 din 30 septembrie   2021 privind aprobarea 
Planului Strategic  de dezvoltare  socio-economică al comunei Cicarlău  pentru perioada 2014-2020; 

-  Contractul de prestări servicii nr. 844/08.02.2021   încheiat cu SC MEGEPA CONSULT SRL  
pentru elaborarea   Strategiei de dezvoltare a comunei pentru perioada  2021-2027 si  Procesul verbal  
de predare primire a  documentatiei nr. 134/2021 ; 

În temeiul : art. 129 alin  1 si  2  lit b, alin 4, lit e, art. 139 alin 1 si  2, art.196 alin 1, lit a ,    din 
OUG nr. 57/  2019 privind codul administrative, cu modificările si completarile ulterioare; 

 
 

PROPUN  
 

Art. 1  Se aprobă Strategia de dezvoltare  locală a comunei Cicarlau, judetul Maramures pentru 
perioada  2021-2027 .anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta  hotărâre.  
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Art. 2   Prezenta hotarare se comunică:  

     - Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la  legalitate 

    - Primarului comunei  Cicârlău 

     - Compartimentului contabil  

    - Secretarului general al comunei Cicârlău și aparatului de specialitate al primarului 

   -   Locuitorilor comunei Cicârlău prin afişare si postare pe pagina Web a institutiei  
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