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HOTĂRÂREA NR.   5 /  27 ianuarie  2023  
Privind  aprobarea Actului aditional nr. 12/ 16.12.2022  la contractul de închiriere nr 

4097/03.12.2010 
 
 

Consiliul Locala al   comunei  Cicârlău , judetul Maramures, întrunit în sedință ordinară 
în data de  27 ianuarie  2023 ,  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, republicata, privind normele de tehnica legislativa  pentru 

eleborarea actelor administrative ;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
g) Legea  contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 

             h) art. 129  alin 1 si alin 2 , lit.d si alin 7, lit .n , art. 136, art.197, art.198  din OUG nr. 57/ 
2019  privind codul administrativ , cu  modificările si completările ulterioare ;  

    
Luând act de : 
 Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Cicârlău, referatul de aprobare al  

proiectului nr.413/2023, raportul compartimentului de resort nr. 414 /2023; Referatul 

compartimentului  juridic nr. 415/2023, din care reiese necesitatea  modificării contractului  nr. 

4097/03.12.2010.  

- Contractul  de închiriere nr. 4097/03.12.2010 ,având ca părti  contractante SC CNMPN 

REMIN SA Baia-Mare , având ca obiect  închirierea  retelei de alimentare  cu energie electrică 

a Statiei de Pompe Someș Ilba , comuna Cicârlău, judetul Maramures;  Procesul verbal de  

conciliere nr.540/02.02.2010 prin care  CNMPN REMIN S.A.  Baia Mare  si Comuna Cicârlău,  

au fost   de acord cu  compensarea datoriilor ce s-au născut  si se nasc  după  data intrării in 

insolventă ;  

Avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate ale consiliului local;  

În temeiul: art. 1617 din Codul civil  , art. 139, art. 196, alin 1, lit a din OUG nr. 57/2019, 

Codul administrativ 
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Art.1  Se aprobă  Actul  aditional nr. 12/ 16.12.2022    la contractul de închiriere nr. 

4097/03.12.2010 încheiat între  SC CNMPN REMIN SA Baia-Mare  si comuna Cicârlău, judetul 
Maramures, având ca obiect  închirierea  retelei de alimentare  cu energie electrică a Statiei de 
Pompe Someș Ilba , comuna Cicârlău, judetul Maramures;   

 
Art. 2 -Prezenta hotărâre se comunică: 

              - Instituției Prefectului judeţului Maramureş, pentru exercitarea controlului cu privire la 
legalitate 
              - Primarului comunei Cicârlău  

  -  Compartimentului contabil 
  -  Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte  
  -  Compartimentul juridic  
  -  SC CNMPN REMIN SA Baia-Mare   

   -  Secretarului general  al comunei Cicârlău pentru aducere la cunostiintă publică 
 
               
 
 
            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 - 

 



ACT ADITIONAL NR. 12116.12.2022
Ia contractul de inchiriere nr. 4097 din 0g,l2,21l}

Incheiat intre:
insolvenJ6 in insolvency, en procedure
telefon/fax 0262121 S S}t ; 026212t7 021,
al R 10349521 Cont IBAN: RO

DTRECT.R GENEML, in oalitato de pRopNE;XY::? 
rcprezentata prin ing' GILcA ovIDIU '

si

PRII\4ARIA CICARLAU, adresa/sediul Cioarlau, str. Prinoipala, nr.389, ood flscal R
3627374,te1:0262-48l002,rcprezentataprin LUP$E SORIN-PRIMAR-, in calitate de CHIRIAS,

Avand in vedere solicitarea Primariei Cioarlau de prolungiro a contraotului de inchiriere
nt.4097103,12,2010 retea de alimentare cu energie electrica statie pompe Somes, si

Prwederile pct.3.3 si 4.3 din contractul de inchirierg a intervenit pr.r"rtul aot aditional.
Partile convin la modifioarea clauzelor contraotuale mai jos aritate, acestea primind forma

dupa oum urmeaza:

3. Termenul de lnchiriere
3.1. Durata contractului se prelungegte pana ladatade3l.l2,2023,

4. Chiria

__ ___at: Inoepand ou data de 01.01.2023, CHIRLASUL este de acord sa plateasca
PROPRIETARULUI z 271 EURO/ lunqlaoate se adauga TVA <lreptohirie pentru activ, Plata chiriei
se va face in lei la cursul ofioial al B.N.R. leu/euro de la data emiteiii faoturii in maxim 30 zile. plata
se face in contul Ro 35BRDE250sv59903372soo desohis la BRD Baia Mare.

Prezentul act aditional.face parto integranta din contraotul de inohiriere nr. 4Og7tO3,l2,ZOLO,
pe oare il modifica si il oompleteazainmod oorespunzator, fiind redaotat si sernnat de oatre partiin
doua exemplare, egale ca valoare juridica c0te unuipentru fiecare parte, azi 16.12,2022,

PROPRIETAR,
C.N.M.P.N."REN[IN' SA
DIRECTOR GENERAL,

ing. Gilcli Ovidiu

CONTABIL SEF,

INGINER SEF,
ing. Neohita

Av. Groza Bianoa

SERVICIUL LICITATII.

CHIRIAS,
P. RIMARIA CICARLAU

PRIMAR
l,upge Sori

CONSILIER JURIDIC
jr.Ghigeanu Irinel

ing. Pop Georgeta Consuela

ry




