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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 56/ 7 iunie 2022 
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării 
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. 3699 /2022 , raportul compartimentului de resort nr. 3700/2022, referatul 
compartimentului de specialitate nr.3701  /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;   

-  HCL nr. 55/ 2022 privind aprobarea 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 ”;  
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În temeiul:  art. 129 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 

 

 
PROPUN  

 
Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administratiei prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a unui numar de două  
amplasamente, terenuri, cu categorie de folosinta ape curgatoare, amplasamente  situate in  comuna 
Cicârlău   si aflat in administrarea Consiliului Local Cicârlău, in suprafata totala de 3.402 mp, din care: 

- teren in suprafata de 1.578 mp, identificat potrivit cartii funciare nr.52977, nr. topo 52977;  
- teren in suprafata de 1.824 mp, identificat potrivit cartii funciare nr.52981, nr. topo 52981;  
libere de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a 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 ” 

 
 Art.2. (a) Amplasamentul prevazut la art 1. se preda viabilizat, conform documentelor urbanistice, 

cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
            (b) Nerespectarea acestei obligativitati, constatata la data incheierii protocolului de predare 
sau ulterior acestei date, este de natura a atrage raspunderea UAT Cicârlău , CNI-SA asigurandu-si 
dreptul legal de actiune in justitie in vederea sanctionarii atitudinii culpabile a beneficiarului, inclusiv 
solicitarea de penalitati si acordarea de daune interese, cand prin neasigurarea unui amplasament 
viabilizat, UAT Cicârlău a adus atingere drepturilor si intereselor legitime ale “CNI”-SA 
 

Art.3. Unitatea administrativ-teritoriala Cicârlău se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 

Art.4  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de 
UAT Cicârlău, în valoare de 39.500 lei fară TVA și 47.005.00  lei cu TVA. 

Art.5.  Unitatea administrativ-teritoriala Cicârlău se obligă ca, după predarea amplasamentului 
și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanta pe o perioada de 
minim 15 ani; 
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