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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA CICÂRLĂU 
PRIMAR 

CIF 3627374 

Cicârlău, str. Unirii, nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail primariacicarlau@yahoo.com; web www.comunacicirlau.ro 

                                                                
AVIZAT SECRETAR GENERAL UAT  CICÂRLĂU 

                                                        Georgela POP  
      
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 15/22.02.2023 

privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Cicârlău nr. 72/31.08.2022  

  

 

Primarul   comunei Cicârlău , judetul Maramures, 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  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 . 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. 1090/2023, raportul compartimentului de resort nr.1091/2023, referatul 
compartimentului de specialitate nr. 1092/2023,  

 Ținând cont de prevederile: 
- OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investiții ,,Anghel Saligny” și 
OMDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. 
a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021; 
- HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) si lit. b), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. e) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
- art. 1, aliniatul (2), art. 41, aliniatul (1) şi art. 42 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- clarificările solicitate în cadrul  obiectivului de investiții ,,Extindere rețea  de  Alimentare cu apă în 
Comuna Cicârlău, județul Maramureș” de autoritatea finanțatoare cu privire la neconcordanțele 
privind valoarea cumulată cu/fără standard de cost din anexa 2.2.c care trebuie să fie egală cu 
valoarea din  cap IV a Devizului General; 
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-necesitatea conformării benficiarului la solicitările autorității finanțatoare în sensul modificării 
Anexei 2 la HCL nr. 72/2022 astfel încât să corespundă acestor solicitări;  

În temeiul:  art. 139 alin 1 si  alin 3, lit. e si art. 196, alin 1, lit a  din OUG nr. 57/2019, Codul 
administrativ ,  cu completările si modificările ulterioare 

 

PROPUN  

 

Art. 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cicârlău nr. 72/31.08.2022, art. 3, în 

sensul aprobării Anexei nr. 2.2 a la  normele metodologice modificată. 

 

Art. 2. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Persoana desemnată cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este domnul Sorin 
LUPȘE în calitate de primar al comunei Cicârlău, județul Maramureș. 

Art.4  Prezenta hotarare se comunică:  
 - Institutiei Prefectului judeţului Maramureş,   în vederea exercitării controlului 

 de    legalitate 
     - Primarului comunei  Cicârlău  
            - Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  
     - Compartimentului contabil  
       - secretarului general al comunei Cicârlău pentru luare la cunoștință publică prin  
publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunacicirlau.ro.  
 
 
 

INITIATOR PROIECT 

PRIMAR  

Sorin LUPSE 
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Anexa 2.2 a

la normele metodologice

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 

(1) lit. a) din O.U.G. nr. 95/2021
U.M. Cantitate 

Valoare                             

(lei inclusiv 

TVA)

Sursa de apă buc. ………. ……….

Instalaţiile de pompare buc. ………. ……….

Staţia de clorinare a apei buc. ………. ……….

Staţia de tratare a apei buc. ………. ……….

Conductele de aducţiune m. ………. ……….

Rezervor de înmagazinare a apei potabile buc. ………. ……….

Staţiile de pompare şi repompare a apei potabile buc. 3 861.418,49

Reţelele de distribuţie m. 4385 3.248.686,74

Branșamente individuale buc. 128 581.731,57

Alte capacități ........... ………. ……….

Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru care se realizează 

branșamente individuale)
loc. 779 ……….

Total locuitori loc. 779 ……….

1250

………. 1222

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/20.09.2021 (euro fără TVA) 

Verificare încadare în standard de cost

Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la  numărul de 

beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)

ALIMENTĂRI CU APĂ ȘI STAȚII DE TRATARE A APEI

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)

Valoare finanțată de UAT Cicârlău (lei inclusiv TVA) 232.856,36

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,

Nume Prenume, Lupșe Sorin

5.472.994,58

4.751.336,80

4,9284

5.240.138,22

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici

ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „Sistem de alimentare cu apa in comuna Cicarlau, judetul 

Maramures”

Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)

Beneficiar (UAT)

Amplasament:

SF

Cicarlau

Intravilanul loc Cicarlau

Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)

din care C+M (lei inclusiv TVA)

Curs BNR lei/euro  din data 25.08.2021



Semnătura ………….


