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HOTĂRÂREA  nr. 15  /28 februarie 2023 

Pentru   modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Cicârlău nr. 73/31.08.2022  

 privind  aprobarea Studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărior de 

intervenții, a indicatorilor tehnico economici/indicatorilor tehnico economici actualizați și a 

Devizului general/Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare 

și Modernizare Drumuri și Străzi în Comuna Cicârlău, Județul Maramureș,,, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții ,, Anghel Saligny ” , precum și a 

sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului 

 

Consiliul Local al comunei Cicârlău , judetul Maramures,întrunit în sedință ordinară în 
data de 28 februarie  2023 ,  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. 129 alin.1 si  2 , lit. b) și  c, alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările si completările ulterioare;  
 

Luând act de :  
-  Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul Comunei Cicârlău, raportul de aprobare 

al  proiectului nr.1087/2023, raportul compartimentului de resort nr.1088/2023, referatul 
compartimentului de specialitate nr. 1089 /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;  
- clarificările solicitate în cadrul  obiectivului de investiții ,, Reabilitare și Modernizare Drumuri 
și Străzi în Comuna Cicârlău, Județul Maramureș,,, de autoritatea finanțatoare cu privire la 
costuri și la indicatorii tehnico economici precum și la neconcordanțele privind valoarea 
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cumulată cu/fără standard de cost din anexa 2.2.c care trebuie să fie egală cu valoarea din  
cap IV a Devizului General; 
-necesitatea conformării benficiarului la solicitările autorității finanțatoare în sensul modificării 
Anexei 2 la HCL nr. 73/2022 astfel încât să corespundă acestor solicitări;  

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

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

 

 HOTĂRĂSTE  

 

Art. 1. Se aprobă modificarea  Hotărârii Consiliului Local al comunei Cicârlău nr. 

73/31.08.2022, art. 3, în sensul aprobării Anexei nr. 2.2 c la  normele metodologice – 

modificată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre  

Art. 2. Persoana desemnată cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este domnul 
Sorin LUPȘE în calitate de primar al comunei Cicârlău, județul Maramureș. 

Art. 3  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.  
 
 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNAT 
                  Gheorghe CADAR                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 
                                                                                                    Georgela POP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 28 februarie 2023 , cu 
următoarele voturi:  
Total consilieri locali 13  
Nr. consilieri prezenti  12 
Voturi pentru  12 
Voturi impotriva 
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