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HOTĂRÂREA       Nr. 42  /  28 aprilie   2022      

privind aprobarea  realizării obiectivului de investitii ,, Modernizare si asfaltare strada 
Nicolae Sabău din localitatea Cicârlău, judetul Maramures”  

 
Consiliul Local al   comunei Cicârlău, judetul Maramures, întrunit în sedință ordinară în 

data de  28 aprilie  2022 ,   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 elaborarea actelor 

administrative ;  
f)  art. 44  din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Hotărârea Guvernului 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru a documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
       g)  Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, OUG 114/2018, OG nr. 43/2019 pentru 
modificarea si completarea  unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in 
domeniul investitiilor; 

 h) art.129 alin 1 si 2, lit b si  d, combinat cu alin 4, lit. d, alin 7 lit m  din OUG nr. 
57/2019, Codul administrativ, cu completările si modificările ulterioare:   

Luând act de :  
-  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Cicârlău, însotit de referatul de aprobare  
nr.2733 , raportul compartimentului de resort  nr.2734 /2022 si referatul compartimentului 
de specialitate  nr.2735 /2022;  
-   Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr. 17/2022  privind aprobarea bugetului local pe 

anul 2022 si 26/2022  prin care s-a  rectificat bugetul local  al comunei Cicârlău ;  
- Proiectul tehnic nr. 3/2022  intocmit de catre  SC BACKROAD DESIGN SRL  si devizul 

general al proiectului ; 
 În temeiul : art. 139 alin 1 si   alin 2, lit e,  art. 196, alin 1, lit a  din OUG nr. 57/2019, 

Codul administrativ, cu completările si modificările ulterioare:  
 

HOTĂRĂSTE  
   Art. 1   Se aprobă    realizarea obiectivului de investitii ,, Modernizare si asfaltare 

strada Nicolae Sabău  din localitatea Cicârlău, judetul Maramures”. 
 Art.  2 Se aprobă  valoarea  proiectului ( C+M )  în suma de  291.834.62 inclusiv            

TVA, conform devizului general al obiectivului de investitii. 
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  Art. 3 Se împuterniceste Primarul comunei Cicârlău   cu ducerea la indeplinire a 
prezentei hotărâri. 

 Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică: 
          - Prefecturii Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate   

                  -  Primarului comunei Cicârlău, 
           - Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte din cadrul Primăriei 
comunei Cicârlău   
          -  Compartimentului contabil  
          -  Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe site- ul institutiei de către Secretarul 
general  al comunei Cicârlău  

 
 
 
 
 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                               CONTRASEMNAT 
              Nicolae  DĂNUT                                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 
                                                                                                        Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 28 aprilie   2022 , cu următoarele 
voturi:  
Total consilieri locali 13  
Nr. consilieri prezenti  12 
Voturi pentru  12 
Voturi impotrivă 


