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  HOTĂRÂREA Nr. 70 / 18 august  2022 

         Privind darea  in administrare  către Școala Gimnazială Cicârlău a Echipamentelor de 
protecție sanitară care fac obiectul proiectului ,, Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de 
stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, 
precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului 
SARS – COV -2 în comuna Cicârlău, județul Maramureș.”, 

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 transparența decizională în administratia 

publică;  

       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă pentru eleborarea actelor 

administrative ;  

      f) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 Luând act de : 

 Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau, referatul de aprobare al 

primarului nr.  5282 /2022, raportul compartimentului de resort nr. 5283 /2022 si  referatul 

compartimentului juridic nr.5284 /2022 ; 

 HCL nr. 65/2020 prin care s-a aprobat implementarea  proiectului cu tema ”Achizitia 
de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive 
necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, 
Comuna Cicarlau, Judetul Maramures ”. 

   
Contractul de furnizare nr. 7119/ 25.11.2021 încheiat cu S.C. ATLAS MEDICAL S.R.L.,, 

având ca obiect furnizarea  Echipamentelor de protecție sanitară, precum și alte echipamente de 
acest tip, necesare pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus SARS –COV- 2, în comuna 
Cicârlău, județul Maramureș, Cod CPV – 18143000-3 –Echipamente de protecție, conform 
Licitației /Anunț Participare nr. SCN1081671/04.02.2021, în cadrul Proiectului ,, Dotarea unităților 
de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de 
protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru 
prevenirea răspândirii coronavirusului SARS – COV -2 în comuna Cicârlău, județul Maramureș.”, 

Contractul de administrare nr. 5288/ 2022 încheiat cu Școala Gimnazială Cicârlău, având 
ca obiect darea în administrare a Echipamentelor de protecție sanitară, precum și alte 
echipamente de acest tip, necesare pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus SARS –
COV- 2, în comuna Cicârlău, județul Maramureș, Cod CPV – 18143000-3 –Echipamente de 
protecție, conform Licitației /Anunț Participare nr. SCN1081671/04.02.2021, în cadrul Proiectului ,, 

Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală 
de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, 
necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS – COV -2 în comuna 
Cicârlău, județul Maramureș.”, 
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Contractul de finanțare nr. 1474/25.05.2022 incheiat în cadrul POIM, pentru finanțarea 
Proiectului ,, Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție 
medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest 
tip, necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS – COV -2 în comuna Cicârlău, 
județul Maramureș.”, 
   Avizul favorabil al Comisiilor pe domeniu din cadrul Consiliului local,      

  În conformitate cu dispoziţiile art.123, art. 129 alin 1 si alin 2,  art. 196 alin. 1 lit. d și art. 197 si 

art.198  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1 Se aprobă darea in administrare către Școala Gimnazială Cicarlau, din 
localitatea Cicarlau , judetul Maramures   a Echipamentelor de protecție sanitară care fac 
obiectul proiectului ,, Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de 
protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente 
de acest tip, necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS – COV -2 în comuna 
Cicârlău, județul Maramureș.”, 

Contractul de  administrare nr. 5288/17.08.2022 încheiat  între comuna Cicarlau  si Școala 

Gimnazială Cicârlau   face parte integrantă din prezenta hotărâre .  

Art. 2 Prezenta hotarâre se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului comunei Cicârlau 

- Scolii Gimnaziale Cicarlau  

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica  

 
 

  

      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: 

 


