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      HOTĂRÂREA     NR.   95 / 22  noiembrie   2022  

privind participarea   comunei  Cicârlău, judetul Maramures   la 

cofinanţarea proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Maramures" 

 
 

 Consiliul Local al  comunei Cicârlău , judetul Maramures ,întrunit în sedință rdinară în 
data de  28 noiembrie2022,  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; 
d)  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările ulterioare; 
e) Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele  de tehnică legislativă pentru elaborarea  

actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
f) art.8 alin.(1) şi (3) lit.a) şic) şi art.44 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
g) art.12 alin.(1) şi c) din Legea privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 

nr.241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
h) art.44 alin.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2 006 , cu modificările şi 

completările ulterioare; 
i) art.129 alin (2) lit.b) şi lit.d) şi alin.(7) lit.n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019  privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare ; 
Luând act de :  
Proiectul de hotărâre initiat de catre Primarul  comunei Cicârlău , însotit de raportul de 

aprobare nr.7477/2022 ,raportul compartimentului de resort nr. 7478 /2022  si referatul 
compartimentului de specialitate nr.7479 /2022;   

Avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate a consiliului local; 
Adresa VITAL SA nr.5250/21.11.2022 ]nregistrata la Primaria comunei Cicârlău ;  

Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor – Axa Prioritara 3. 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor; 
Obiectivul specific: 3.2 „Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate 
urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei” - 
art.1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor;  

            Indicatorii tehnico-economici a proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” transmisa de VITAL SA in 

format electronic; 

Aviz favorabil al Comitetului tehnico-economic (CTE) din cadrul Operatorului Regional 

VITAL SA nr. 1/21.11.2022 privind Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici 

aferent proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Maramureș” 

 

 

 



 

            Contractul de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr.1/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂSTE  

Art.1 Se aprobă participarea comunei Cicârlău, judetul Maramures la  cofinanţarea  

proiectului "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Maramureș", cu suma totală de 240.493,00 euro, fără TVA, respectiv 1.189.983,00  lei, fără TVA, 

reprezentând contribuţia Autoritatii Locale de 2 % din valoarea eligibilă a investiţiilor aferente 

comunei Cicârlău . 

 

Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică:   
- Institutiei Prefectului  Judetul Maramures 
- Primarului comunei Cicârlău   
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI Maramures  
- VITAL SA  
- Secretarului General al comunei Cicârlău  pentru aducere la cunostiintă publică  

 
 
 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNAT 
         Viorel Aurel ARDELEAN                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 
                                                                                                   Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 28 noiembrie   2022 , cu următoarele 
voturi:  
Total consilieri locali 13  
Nr. consilieri prezenti  12 
Voturi pentru  12 
Voturi impotrivă 

 

 


