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HOTĂRÂREA     NR.    99    / 28  noiembrie   2022 
Privind   implementarea  proiectului  „Elemente de facilitare a intaririi guvernantei locale” la 

nivelul comunei Cicârlău , judetul Maramures 

 

 Consiliul Local al  comunei  Cicârlău, judetul Maramures, întrunit în sedință ordinară în 

data de 28 noiembrie 2022 , analizând temeiurile juridice,respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția 

României, republicată;  

b) art. 3 și 4 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) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 precum și art. 44  din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

e) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 

publică;  

f)  Legea  nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnica legislativă  pentru 

elaborarea actelor administrative ;  

g)  art. 129 alin (1) si alin  alin.(2) lit.b) şi alin. (4) lit. d) din Ordonanţa de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

 

 Luând act de : Proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău , 
judetul Maramures, însoțit de referatul de aprobare nr. 7489 /2022, prin care se susține 
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; raportul compartimentului de resort nr. 7490/2022 prin care se motivează, în 
drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului  si  referatul compartimentului de 
specialitate nr. 7491/2022constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru 
asigurarea utilitatilor de functionare a investitiei  ;  
  Adresa GAL MMV nr. 2822/2022 prin care suntem informati despre faptul că 

GALMMV a intocmit  documentatia  si a lansat sesiunea de depunere de proiecte; 

 Adresa  de avizare DIBA nr. 1538/2022 a Masurii atipice M9 / 6C-  infrastructură de bandă 

largă si operatiuni conexe în spatiul rural;  

 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;  

În temeiul  art. 139  alin 1 si alin  3,  lit. d , art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 alin. 4 din 

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

 
HOTĂRĂSTE  

 
 
Art. 1. - Se aprobă semnarea acordului de amplasare echipamente in cadrul 

proiectului „Elemente de facilitare a intaririi guvernantei locale”, implementat de 
ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MARAMUREŞ VEST” – GALMMV . 

 



Art. 2. - Cheltuielile legate de plata utilitatilor ( conexiune Internet si energie 
electrica ) necesare pentru functionarea echipamentelor vor fi suportate din bugetul local 
pe o perioada de minimum 5 ani de la data darii in folosinta a echipamentelor. 

Art. 3. - Numărul gospodariilor, institutiilor publice și a operatorilor economici 
deserviți de Proiect, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei cicârlău, domnul Sorin LUPSE;  

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei Cicârlău în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cicârlău  și Institutiei  
Prefectului județului Maramures  și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 
primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariacicarlau.ro  

 
 
 

          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 

 

 

 
 

http://www.primariacicarlau.ro/


 

                                                              

                                            Anexa 1  LA HCL NR. 99 /2022   

Numărul gospodariilor, institutiilor publice și a operatorilor economici deserviți de proiect 

 

 

   

Nr. total gospodarii 

deservite de proiect  

Nr. total insitutii publice 

deservite de proiect  

Nr. total operatori 

economici deserviti de 

proiect  

1865 19 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


