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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 55/ 7 iunie 2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: 

 „Reparații și consolidări de maluri distruse în urma inundațiilor pe Valea Teilor și Valea 

Porcului, comuna Cicârlău, județul Maramureș – Lucrări de intervenție în primă urgență” 

 

 
Primarul   comunei Cicârlău , judetul Maramures , 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 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare 
g ) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
h) OG nr.25 /2001 privind infiintarea C.N.I aprobata prin Legea nr.117/2002 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
 

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

nr.3696 /2022 , raportul compartimentului de resort nr.3697 /2022, referatul compartimentului de specialitate 
nr.3698 /2022   

   -  Studiul de fezabilitate  întocmit de către SC PT CIVIL PROJECT SRL   pentru realizarea 

obiectivului de investitii ” Reparații și consolidări de maluri distruse în urma inundațiilor pe Valea Teilor 

și Valea Porcului, comuna Cicârlău, județul Maramureș – Lucrări de intervenție în primă urgență”   

-    Anexa la Ordinul MLPDA nr. 3459/31.12.2019 Lista sinteză a obiectivelor de investitii  din cadrul 
subprogramului ,, Lucrări de primă urgentă”  în care comuna Cicârlău este  inclusă  cu două obiective de 
investitii;   

În temeiul:  art. 139 alin 1 si  alin 3, lit. e  si art. 196, alin 1, lit a  din OUG nr. 57/2019, Codul 
administrativ ,  cu completările si modificările ulterioare 

 

PROPUN  

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici precizati in Studiu de Fezabilitate (S.F.) ”Reparații și 
consolidări de maluri distruse în urma inundațiilor pe Valea Teilor și Valea Porcului, comuna Cicârlău, 
județul Maramureș– Lucrări de intervenție în primă urgență”,conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
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Art.2. Finantarea investitiei se va asigura prin Compania Nationala de Investitii.    

Art.3. Valoarea totală a obiectivului de investitie este de 9,135,836.66  lei inclusiv TVA, din care se 

aproba finantarea din bugetul local in suma totala de 47,005.00 lei inclusiv TVA.  

Art.4 Prezenta hotarare se comunică:  
 - Institutiei Prefectului judeţului Maramureş,   în vederea exercitării controlului 

 de    legalitate 
     - Primarului comunei  Cicârlău  
     - Compartimentului contabil  
       - secretarului general al comunei Cicârlău pentru  la cunoștință publică prin  publicarea pe pagina 
de internet la adresa www.comunacicirlau.ro.  
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Anexa la PH  nr. 55    /2022                                       

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI 

 

” Reparații și consolidări de maluri distruse în urma inundațiilor pe Valea Teilor și Valea Porcului, comuna 
Cicârlău, județul Maramureș” 

 

FAZA DE PROIECTARE:  Studiu de Fezabilitate (S.F.) 

DURATA DE PROIECTARE :2 luni  

DURATA DE EXECUTIE : 12 luni  

 

 

ESALONAREA INVESTITIEI (INV/ C+M) – TVA 19% 

 

 

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 

Valoare 

(cu TVA) 

1 TOTAL CAPITOLE 7,727,367.12 9,182,841.66 

2 Din care C+M 6,094,102.64 7,251,982.14 

 

TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat) 9,135,836.66 lei cu TVA 

TOTAL GENERAL – Cheltuieli neeligibile (buget local) 47,005.00 lei TVA 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții 


