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PROIECT DE  HOTĂRÂRE   Nr.  99 / 2022  privind modificarea si completarea  HCL 
nr.102/2017                                                                                                                                                                    

 
Primarul comunei Cicârlău, judetul Maramures avand in 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 legislativă  pentru eleborarea 

actelor administrative ;    

      f) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

Luând act de : 
Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau , referatul de aprobare al primarului 

nr. 7486/2022, raportul compartimentului de resort nr. 7487/2022,   referatul compartimentului  juridic  
nr. 7486/2022  prin care propune modificarea si completarea HCL nr. 102/2017;     

       Adresa inregistrata la Primăria Comunei Cicârlău cu nr. 6839/25.10.2022 a S.C. Zetmar S.R.L, 
prin care solicită  modificarea contractului de inchiriere nr,7964/2017 în sensul   majorării  duratei 
de inchiriere din contract si  majorarea suprafeteti de teren inchiriate;  

HCL NR. 102/2017  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică  a unui imobil, teren, 
situat in localitatea Handalu Ilbei, Comuna Cicârlău, judetul Maramures, inscris in C.F. nr. 52922 
Cicârlău, nr. cadstral 52 922, aflat în proprietatea comunei Cicârlău; 

Raportul de evaluare  întocmit de catre evaluator autorizat EPI, EI, ing. Florin PETRESCU, 

pentru terenul proprietate  privată  a comunei Cicârlău  , situat  in localitatea  Handalu Ilbei  

str. Principală  , nr. judetul Maramures;  

    
 În temeiul Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările  ulterioare, art.  129 

alin 1 si  alin 2, lit c, art. 139  alin 3 lit g,  art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare  
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Art. 1  Se aprobă  modificarea Caietul de sarcini nr.7403/21.11.2017, care constituie Anexa 1 

la HCL nr. 102/2017 , în sensul ca : 
I  OBIECTUL INCHIRIERII   îl constituie imobilul, cu destinatia teren, în suprafată  de 117,99 mp , 
situat in localitatea Handalu Ilbei, comuna Cicârlău, judetul Maramures, identificat prin CF /Nr. 
cadastral 52922 . Chiria lunară plătită fi  de 80 lei indexată anual cu indicele de inflaţie stabilit de 
INS.  
III  DURATA INCHIRIERII   - Imobilul se inchiriaza pe o perioada de 10 ani , cu posibilitate de 
prelungire.   

Art. 2 Se insărcinează Compartimentul juridic cu  modificarea  Contractul de închiriere va 
cuprinde în mod obligatoriu clauzele şi condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini precum şi alte clauze 
şi condiţii menite să asigure respectarea actelor normative aplicabile în domeniu. 

Art. 3 Ducerea la îndepliniire a prezentei hotărâri se va face de Primarul comunei Cicârlău 
prin aparatul de specialitate. 

    Art. 4   Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţului Maramureş în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate, Primarului comunei Cicîrlău,  
- Compartimentului juridic 
- Compartimentului contabil  
- Secretarului general al comunei pentru aducere la cunostiinta publica  

 

 

INITIATOR PROIECT 
PRIMAR 

Sorin LUPSE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


