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HOTĂRÂREA   Nr.   106 / 20 decembrie   2022 

Privind modificarea   HOTĂRÂRII  Nr. 111/2017 privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal PUZ ,, Stabilirea  Reglementărilor Tehnice de Construire în cadrul 

UTR M1, V1a și IS 2 în comuna Cicârlău ” întocmit de S.C Aedilis Proiect S.R.L. 

  
Primarul comunei Cicarlău, judetul Maramures analizând temeiurile juridice, 

respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin 1 si lin 2   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 legislativă  pentru 

eleborarea actelor administrative ;    

                 f ) art. 129  alin (1) si alin (2), lit b coroborat cu alin 4 lit.e,   art. 136, art. 197, 
art.198,art. 199, art. 240 alin (1),  art. 243 alin (1),lit.a , din OG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările si completările ulterioare ; 
                g)  art. 56 alin4 si 5  din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 Luând act de :  

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

primarului nr.7858  /2022, raportul compartimentului de resort nr.7859 /2022 si  referatul 

compartimentului urbanism  nr.7860 /2022 ; 

Hotărârea  Consiliului Local  Nr. 111 /2017 privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal PUZ ,, Stabilirea  Reglementărilor Tehnice de Construire în cadrul UTR M1, V1a și 

IS 2  în comuna Cicrlău întocmit de S.C Aedilis Proiect S.R.L.; 

Hotărârea  Consiliului Local  Nr. 52/2020 privind prelungirea valabilității PUG  al 

comunei Cicârlău ; 

 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale  consiliului local;  

 În temeiul  dispoziţiilor  art. 139 alin 1 si alin 2, lit e si g,   art. 196 alin. 1 lit. a  din 

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

 
 

HOTĂRĂSTE  
       Art. 1.  Se  modifică art. 2 din Hotărârea  Consiliului Local  Nr. 111/2017 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ ,,Stabilirea  Reglementărilor Tehnice de Construire 
în cadrul UTR M1, V1a și IS2 în comuna Cicîrlău”, întocmit de S.C Aedilis Proiect S.R.L , în 
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sensul că termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal este valabil până la 
aprobarea  noului PUG al comunei Cicârlău .  
      Art.  2  Prezenta hotărâre se comunică: 

          -   Prefecturii Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate   
          -   Primarului comunei Cicârlău 
          -   S.C. Aedilis Proiect  S.R.L;    
          -   Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Cicârlău    

 -   Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe pagina web a institutiei de către Secretarul 
general al comunei Cicârlău                      
 

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNAT 
            Radu Ovidiu BALAN             SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 
                                                                                                 Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 20 decembrie    2022 , 
cu următoarele voturi:  
Total consilieri locali 13  
Nr. consilieri prezenti  12 
Voturi pentru  12 

   


