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HOTĂRÂREA    NR.    10  / 27  ianuarie  2023  

Privind completarea HCL nr. 87/2022  pentru aprobarea implementarii proiectului 
”CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN 
COMUNA CICÂRLĂU JUDEȚUL MARAMURES” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, 

subinvestiția I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar’’, investiția I1 
„Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor 
municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune’’, componenta 3. Managementul 

deșeurilor. 
 

Consiliul Local al  comunei Cicârlau, judetul Maramures , întrunit în sedință ordinară în 
data de  27 ianuarie  2023, având în vedere  prevederile, respectiv temeiurile juridice : 

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 republicată,  privind normele de tehnica legislativă  pentru 

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

completările ulterioare 
g ) art . 129 alin 1 si alin 2  lit b,  136 alin 1, art. 129 alin 1 si alin 2 , lit. d, art. 198, art. 
199  din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

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

al  proiectului nr.524  /2023 , raportul compartimentului de resort nr. 525 /2023, referatul 
compartimentului de specialitate nr. 511  /2022;   

HCL nr. 87/ 2022  privind aprobarea implementarii proiectului ”CENTRU DE 
COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA 
CICÂRLĂU JUDEȚUL MARAMURES” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, subinvestiția 
I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar’’, investiția I1 „Dezvoltarea, 
modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la 
nivel de județ sau la nivel de orașe/comune’’, componenta 3. Managementul deșeurilor; 

Ghidul specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente 
Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport 
voluntar’’, investiția I1 „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune’’, componenta 
3. Managementul deșeurilor; 

Nota de solicitare clarificari nr. DGPNRR/65013/17.01.2023, emisa de Directia 
Generala Planul National de Redresare si Rezilienta; 

 
În temeiul art. 139 alin (1 ) si alin (3), lit d, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare ; 

HOTĂRĂSTE  
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Art.1. Se aprobă completerea  Art.3. din HCL nr. 87/07.11.2022 cu alineatul (4) avand 

urmatorul continut: „Lucrarile vor fi prevazute în bugetul local al UAT  comuna  Cicârlău, 
pentru perioada de realizare a investitiei, în cazul obtinerii finantarii, conform punctului 4.3.3 
din ghidul specific”. 

 
Art. 2  Prezenta hotarâre  se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului  comunei Cicârlau 

- Compartimentului contabil  

- Directiei Generale Planul National  de Redresare si Rezilienta  

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 
 

 

 
            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNAT 

                  Ioan BLEDEA                                                  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 

                                                                                                                          Georgela POP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 27 ianuarie  2023   , cu următoarele voturi:  

Total consilieri locali 13  

Nr. consilieri prezenti  12 

Voturi pentru  12 

Voturi impotriva - 

 

 


