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  HOTĂRÂREA  nr. 69/ 18 august 2022 

privind participarea la Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de 

iluminat public  

 
 Consiliul local al comunei Cicârlău, judetul Maramures, întrunit în ședință extraordinară în data de 

18.08.2022, 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 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  

  

Având în vedere necesitatea şi oportunitatea creșterii eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public, prin realizarea proiectului “Extinderea infrastructurii de iluminat public în comuna Cicârlău, 

județul Maramureș”, 
 

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

nr.5279 /2022 , raportul compartimentului de resort nr.5280 /2022, referatul compartimentului de specialitate 
nr.5281 /2022   

 Ținând cont de prevederile: 
- Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat 
public, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1947/ 13.07.2022; 
- HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) si lit. b), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,  
- art. 1, aliniatul (2), art. 41, aliniatul (1) şi art. 42 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
Avizul favorabil al Comisiilor pe domeniu din cadrul Consiliului local; 

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, 

 

HOTĂRĂȘTE  

Art. 1. Aprobarea participării comunei Cicârlău, județul Maramureș în cadrul Programului privind Creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – 
Administrația Fondului pentru Mediu – denumit în continuare Program în vederea realizării investiției 
“Extinderea infrastructurii de iluminat public în comuna Cicârlău, județul Maramureș”. 
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Art. 2. Aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții “Extinderea infrastructurii de iluminat public 
în comuna Cicârlău, județul Maramureș”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile în valoare de 29.099,65 lei inclusiv TVA aferente 
proiectului “Extinderea infrastructurii de iluminat public în comuna Cicârlău, județul Maramureș”, conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă contractarea finanţării pentru proiectul “Extinderea infrastructurii de iluminat public în 
comuna Cicârlău, județul Maramureș”. 

Art. 5. Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea - Administraţia Fondului 
pentru Mediu este domnul Lupșe Sorin în calitate de primar al comunei Cicârlău. 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Cicârlău. 

Art.7  Prezenta hotarare se comunică:  
 - Institutiei Prefectului judeţului Maramureş,   în vederea exercitării controlului 

 de    legalitate 
     - Primarului comunei  Cicârlău  
              - Administraţiei Fondului pentru Mediu 
     - Compartimentului contabil  
       - secretarului general al comunei Cicârlău pentru luare la cunoștință publică prin  publicarea pe 
pagina de internet la adresa www.comunacicirlau.ro.  

 

 

 

 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL  

                                                                                     AL COMUNEI CICÂRLĂU 

        Liviu POP                                                            Georgela POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședință extraordinară din data de 18 august 202, cu următoarele voturi: 

Total consilieri: 13 

Nr. consilier prezenți: 10 

Voturi pentru: 10 

Voturi împotrivă: 
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