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HOTĂRÂREA   Nr.  54     din 8  iunie   2022 

privind aprobarea contractelor  pentru extinderea  retelei de distributie  gaze naturale 
nr.213663706/03.06.2022 , nr. 213663685/03.06.2022 si nr. 213663558/03.06.2022 în localitatea 

Cicârlău si Bârgău, judetul Maramures  
 

Consiliul Local al  comunei Cicârlău , judetul Maramures , întrunit  în sedință  extraordinară  în 
data de  8 iunie  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 eleborarea actelor 

administrative ;  
f) art. 41 si art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificările si 

completările ulterioare; 
g) art. 7 alin 5 din  Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completările si modificările 

ulterioare; 
h) art. 129 alin 1 si alin  2 lit b si lit. d,  art.136 ,  art. 197,art.198,art. 199, art. 240 alin (1) si  art. 

243 alin (1),lit. a  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare ; 

i)   Ordinul ANRE nr. 104/2015 privind aprobarea procedurii privind elaborarea  studiului 
tehnico-ecnomic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale; 

 
Luând act de :  
-   Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul Comunei Cicârlău, raportul de aprobare al  

proiectului nr. 3693/2022 , raportul compartimentului de resort nr.3694 /2022, referatul 
compartimentului de specialitate nr. 3695 /2022 ;  

-   Avizele tehnice  de racordare înaintate de  SC  DELGAZ GRID  prin care  suntem informati 
că au fost efectuate studii tehnico-economice pentru  evaluarea  conditiilor privind asigurarea racordarii 
la sistemul de distributie  a gazelor naturale  si propunerea financiară de cofinantare a realizării 
investitiei pe fiecare stradă în parte ;  

- HCL  nr.  17  / 2022  privind aprobarea  bugetului local al comunei Cicârlău si HCL nr. 48/2022 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 ; 

-  Ofertele  S.C . OFRIM COLSULTIND  SRL    cu privire la   extinderea / proiectarea rețelei de 
distributie  a gazelor naturale  în localitatea Cicârlău, strada Valea  Mare, strada Corodan si strada  
Izvorului, respectiv strada Pietrari, din localitatea Bârgău ; 

- Contractele transmise de catre DELGAZ GRID SA   nr. 213663685/03.06.2022, 
213663706/03.06.2022 si 213663558/03.06.2022   pentru  extinderea retelelor de distributie a gazelelor 
naturale  pe strada Valea Mare, Cicârlău, str. Izvorului si Corodan Cicârlău si str. Pietrari, Bârgău   ;  

 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;  
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În temeiul: art. 139 alin 1 si  alin 3, 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  Contractul  pentru extinderea retelei de  distributie gaze naturale nr. 
213663706/03.06.2022  privind  realizarea  si finantarea lucrărilor de  proiectare si executie a 
obiectivelor/conductelor  din localitatea Cicârlău, strada Izvorului si Corodan, nr. CAD  53546 în 
lungime de 830 metri. Valoarea integrală  estimată a  contractului   este de 163.811,44 lei cu TVA 
inclus,   din care  valoarea  partii eficiente  a investitiei ce îi revine OPERATORULUI este 0 lei  cu TVA 
inclus , valoarea părții  ce îi revine SOLICITANTULUI  este de 163.811,44 lei cu TVA inclus .  
 Art. 2  Se aprobă  Contractul  pentru extinderea retelei de  distributie gaze naturale  nr. 
213663685/03.06.2022 privind  realizarea  si finantarea lucrărilor de  proiectare si executie a 
obiectivelor/conductelor  din localitatea Cicârlău, strada Valea Mare , nr. CAD  52956 în lungime totală  
de 1005 metri. Valoarea integrală extimată a  contractului   este de 276.462,59 lei cu TVA inclus , din 
care  valoarea  părtii eficiente  a investitiei ce îi revine OPERATORULUI este 0 lei  cu TVA , valoarea 
părții  ce îi revine SOLICITANTULUI este de 276462,59 lei cu TVA inclus . 

Art. 3  Se aprobă  Contractul  pentru extinderea retelei de  distributie gaze naturale nr. 
213663558/03.06.2022  privind  realizarea  si finantarea lucrărilor de  proiectare si executie a 
obiectivelor/conductelor  din localitatea Bârgău, strada Pietrari , nr. CAD  53087 în lungime totală  de 
248 metri. Valoarea integrală extimată a  contractului   este de 59.725,97 lei cu TVA inclus , din care  
valoarea  părtii eficiente  a investitiei ce îi revine OPERATORULUI este 17.195,87 lei  cu TVA inclus , 
valoarea părții  ce îi revine solicitantului este de 42.530,10 lei cu TVA inclus . 

Art. 4  Se împuterniceste Primarul comunei Cicârlău, domnul  Sorin LUPSE , să intreprindă 
demersurile legale pentru realizarea investitiei . 

Art. 5 După realizarea investitiei, aceasta va fi predată în folosintă gratuită DELGAZ GRID 
Târgu Mures . 

Art 6 Prezenta hotarare se comunică:  

     - Institutiei Prefectului judeţului Maramureş,   în vederea exercitării controlului 
 de    legalitate 
    - Primarului comunei  Cicârlău  
    - DELGAZ GRID 
      - se aduce la cunoștință publică prin  publicarea pe pagina de internet la adresa 
www.primariacicarlau.ro.  
         

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                    CONTRASEMNAT 

                  Nicolae DORCA                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 

                                                                                                            Georgela POP 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta extraordinară din data de 8 iunie 2022 , cu următoarele 

voturi:  

Total consilieri locali 13  

Nr. consilieri prezenti  9 

Voturi pentru  9 

Voturi impotriva 
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