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AVIZAT SECRETAR GENERAL UAT CICÂRLĂU  

                                                                                                         GEORGELA POP  
 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE    NR.    87  / 2 noiembrie      2022 
Privind aprobarea si implementarea proiectului ,, CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ 

A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CICÂRLĂU,  JUDEȚUL 
MARAMURES” 

Primarul  comunei Cicârlau, judetul Maramures , 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  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea 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 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. 7042 /2022 , raportul compartimentului de resort nr. 7043 /2022, referatul 
compartimentului de specialitate nr. 7044  /2022;   

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; 

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 ; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art.1. Se aprobă implementarea 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. 
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Art.2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „CENTRU DE COLECTARE 
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CICÂRLĂU, JUDEȚUL 
MARAMURES”, în cuantum de 4.558.786,52 lei (inclusiv TVA). 

 (2)   Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „CENTRU DE COLECTARE 
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CICÂRLĂU JUDEȚUL 
MARAMURES”, în cuantum de 778.720 Euro, echivalentul sumei de 3.830.914 lei, fără TVA, 
la cursul valutar 1 Euro = 4,9195 lei. 

Art.3. (1) Se va asigura cofinantarea proiectului, respectiv finantarea cheltuielilor 
neeligibile care asigura implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din 
documentatiile tehnico-economice / contractul de lucrari, daca este cazul. 

  (2) Se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Cicârlău  
Judetul Maramures, toate resursele financiare necesare pentru finanțarea tuturor cheltuielilor 
de întreținere și mentenanță a investițiilor realizate în cadrul proiectului „CENTRU DE 
COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA 
CICÂRLĂU, JUDEȚUL MARAMURES”, pe toată durata de valabilitate a contractului de 
finanțare, respectiv pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul 
proiectului. 

  (3) Comuna Cicârlău se obliga sa asigure resursele financiare necesare 
implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii / decontarii ulterioare a cheltuielilor 
din instrumentele structurale. 

Art.4. Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 4370  locuitori (date actualizate 
2021, conform INS). 

Art.5. Se aprobă caracteristicile tehnice ale obiectivelor de investiții, conform Anexei, 
parte integrantă la hotărâre. 

Art.6. Se împuternicește domnul Sorin LUPSE , în calitate de Primar al Comunei 
Cicârlău ,să semneze cererea de finanțare, documentele justificative aferente evaluării 
proiectului, contractul de finanțare, toate documentele necesare implementării proiectului, 
precum și pentru relația cu Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor în derularea proiectului. 

Art. 7  Prezenta hotarâre  se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului  comunei Cicârlau 

- Compartimentului contabil  

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica 
 

 

INITIATOR PROIECT  

Primar 

Sorin LUPȘE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


