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HOTĂRÂRE A nr. 16/28 februarie 2023 
privind aprobarea participării comunei Cicârlău în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație 
și aprobarea proiectului „Creșterea calității actului educațional în cadrul Școlii Gimnaziale 
Cicârlău, prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, inclusiv a 

laboratoarelor de specialitate și a cabinetelor școlare”. 

 

Consiliul Local al comunei Cicârlău ,judetul Maramures, întrunit în sedință  ordinară în data 
de  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 finanțele publice locale, cu modificările și 

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;  
h)  OUG nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea cadrului 

instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență; 

i)  Ordinului nr. 6423/2022 pentru aprobarea Ghidului solicitantului Dotarea cu mobilier, 
materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 
unităților conexe în cadrul PNRR, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta 
C15 - Educație, Reforma 4, Investiția 13, Investiția 14, Reforma 5, Investiția 9, Reforma 
6, Investiția 11; 

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

proiectului nr. 1134/2023, raportul compartimentului de resort nr.1135/2023, referatul 
compartimentului de specialitate nr. 1136./2023;  

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;  

         În temeiul prevederilor : art. 139 alin.(1),  art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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HOTĂRĂSTE  

Art.1 Se aprobă  implementarea proiectului  „Creșterea calității actului educațional în 
cadrul Școlii Gimnaziale Cicârlău, prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale, inclusiv a laboratoarelor de specialitate și a cabinetelor școlare”  în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență - COMPONENTA 
C15 – Educație, INVESTIȚIA 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale 
pentru unitățile de învățământ, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă 
preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor 
informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) 
 

Art.2 Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului, în sumă de 462.536,16 lei fără TVA 
respectiv 634.577,94 lei cu TVA, constând în 429.616,73 lei fără TVA/ 595.833,74 cu TVA 
cheltuieli cu investiția de bază (dotări) respectiv 7.919,43 lei fără TVA/8.994,21 lei cu TVA 
reprezentând cheltuieli pentru informare și publicitate. 
 

Art.3 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, în sumă de 25.000,00 lei fără 
TVA/29.750,00 lei (fără TVA), reprezentând aproximativ 5,82% din valoarea investiției de bază, 
se vor asigura din bugetul local al Comunei Cicârlău. 
 

Art. 4. Se desemnează domnul LUPȘE Sorin în calitate de primar al comunei Cicârlău, să 
reprezinte Comuna Cicârlău și să asigure condițiile de pregătire și depunere a Proiectului. 
 

Art.5. Prevederilor prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Comunei 
Cicârlău prin compartimentele de specialitate. 
 

Art.6.  Prezenta hotarare se comunică:  
 - Institutiei Prefectului judeţului Maramureş,   în vederea exercitării controlului 

 de    legalitate 
     - Primarului comunei  Cicârlău  
     - Compartimentului contabil  
       - secretarului general al comunei Cicârlău pentru luare la cunoștință publică prin  
publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariacicarlau.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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