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Nr. 2000 /31.03.2020 

 

Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Cicârlău 

- 2019 - 

 Prezentarea acestui material este un gest firesc, în contextul preocupării pentru o reală 

deschidere și transparență a instituției noastre. Lucrarea de față este unul din instrumentele prin care 

Primăria comunei Cicârlău pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea noastră și 

despre modul în care au fost folosiți banii publici. Consider că datele prezentate în raport pot oferi 

cetățenilor o imagine generală asupra activității noastre, asupra modului și eficienței rezolvării 

problemelor comunității locale. 

 Primarul, ca autoritate a administrației publice locale, asigură respectarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor, prevederilor Constituției, punerea în aplicare a legilor, 

precum și a Hotărârilor Consiliului Local.  

  În conformitate cu prevederile art 155, alin 3, litera a) din ORDONANTA DE 

URGENTA NR. 57 privind Codul administrativ  primarul: "prezinta consiliului local, în primul 

trimestru al anului, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii 

administrativ-teritoriale, care se publica pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale în 

conditiile legii", raport care constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a 

administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu si cu responsabilitate treburile 

publice şi patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale pe principiile autonomiei locale. Ca 

atare vă prezint starea economică şi socială a comunei Cicârlău  pentru anul 2019 

 În anul 2019 nu au survenit modificări asupra teritoriului localităţii sau asupra categoriilor 

terenurilor expuse în hotarele comunei faţă anii precedenţi: 

 

Administraţie Publică 

  În anul 2019 s-au organizat 17 şedinţe ale Consiliului Local Cicârlău din care 5 şedinţe 

extraordinare, în care s-au adoptat 89 hotărâri, toate fiind legale, neprimind observaţii asupra 
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legalităţii acestora, ceea ce denotă că aceste hotărâri au fost bine structurate şi discutate în cadrul 

şedinţelor Consiliului Local. Hotărârile adoptate de Consiliul Local au intrat în vigoare la data 

aducerii la cunoştinţă publică sau comunicării în funcţie de caracterul normativ sau individual, lucru 

ce s-a făcut fără excepţie. Trecând la atribuţiile proprii, prima, prevăzută de lege dar şi cea mai 

importantă, din care decurg şi celelalte, este asigurarea respectării Constituţiei, precum şi punerea în 

aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a 

hotărârilor Consiliului Local şi ale altor acte normative (ordine şi instrucţiuni ale miniştrilor, ordine 

ale administraţiei publice centrale, ale Prefectului şi a hotărârilor Consiliului Judeţean) în condiţiile 

legii. În acest sens, în perioada la care ne referim, s-a urmărit ca imediat de la adoptare şi publicarea 

actelor normative să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a sarcinilor reieşite 

din acestea, prin stabilirea pentru compartimentele din aparatul de specialitate al primarului a 

obligaţiilor ce revin pentru aducerea la îndeplinire a acestora. Aparatul de specialitate al primarului a 

redactat proiecte de dispoziţii şi hotărâri în vederea emiterii sau adoptării acestora. În cursul anului 

2019 s-au emis de către Primarul comunei Cicârlău un nr. 221 de  dispoziţii, în scopul bunei 

desfăşurări a activităţii. 

 În anul 2019 Bugetul de venituri și cheltuieli a fost astfel structurat încât să acopere 

principalele direcții de investiții în infrastructură. 

Principalii indicatori economico-financiari ai exercitiului bugetar 2019, sunt: 

I. VENITURI 

     Venituri totale planificate in anul 2019 = 8844,10 mii lei  

     Venituri incasate in anul 2019 in suma de = 7641,73 mii lei, din care: 

1. venituri proprii = 1978,96 mii lei,  

2. cote si sume defalcate din impozitul pe venit= 1467,39 mii lei 

3. venituri din sume si cote defalcate din TVA= 1977 mii lei 

4. subventii = 1664,28 mii lei 

5.         sume primite de la UE = 554,10 mii lei 

II. CHELTUIELI 
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Cheltuieli totale planificate in anul 2019 = 8844,10 mii lei  

Cheltuieli realizate in anul 2019 = 8414,05 mii lei, astfel: 

- Cheltuieli cu salariile:= 2429,63 mii lei pentru salariile personalului din administratie, sala sport , 

biblioteci, politie locala, spclep, asistenti personali 

-Cheltuieli cu ajutoare sociale = 359,77 mii lei, din care indemnizatiile persoanelor cu handicap 

=233 mii lei, ajutoare pt incalzirea locuintelor= 19 mii lei,  subventii CES= 21 mii lei 

- Cheltuieli cu servicii publice:  

1. – energia electrica , gaze institutii publice = 92 mii lei 

2. – iluminat public = 67 mii lei 

3. – salubrizare = 213 mii lei 

4. – telefonie = 39 mii lei 

- Cheltuieli cu reparatii curente = 264 mii lei  

-Cheltuieli bunuri si servicii (cheltuieli intretinere si functionare, furnituri si aparatura birotica, 

asistenta tehnica, combustibil, obiecte inventar, deplasari,  pregatire profesionala, chelt.jud., etc) = 

514 mii lei 

- Contributiile administratiei la lucrari de interes public = 18 mii lei 

- Burse elevi = 28 mii lei 

- Transport cadre didactice =32 mii lei 

- Cheltuieli de capital: 4366 mii lei, din care :  

-  Modernizare sediu primarie : 421 mii lei 

- infintare si dotare gradinita Ilba  = 1376 mii lei 

- Reabilitare si modernizare Scoala nr.1 Ilba = 539 mii lei 

- Amenajare centru multifunctional Cicarlau Vii = 3 mii lei 

- Construire capele Bargau si Handalu-Ilbei = 304 mii lei 

- Retea de gaz Cicirlau-Ilba = 195 mii lei 

- Amenajare teren sintetic = 170 mii lei 

-  Tratament dublu bituminos strada Ulita Garii Bargau = 110 mii lei 
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 - Trotuare Ilba = 30 mii lei 

-  Extindere retea de gaz strada Trandafirilor si Sub Coaste= 42 mii lei 

-  Tratament dublu-bituminos strada Nicolae Sabau= 46 mii lei 

-  Tratament asfaltic dc 102 handal = 230 mii lei 

-  Modernizare retea de drumuri = 900 mii lei 

Compartimentul agricol (fond funciar și cadastru). În cadrul biroului Registrului Agricol au fost 

eliberate, în conformitate cu legislația în vigoare, un număr de 16 atestate de producător (în vederea 

vânzării diferitelor produse vegetale și/sau animaliere), precum și un număr de 10  Titluri de 

Proprietate. 

 Compartimentul urbanism a eliberat în cursul anului 2019 un număr de 146 certificate de 

urbanism, 90 autorizații de construire/demolare  (din care 35 pentru construcții, 31 pentru 

branșamente gaze naturale, 22 pentru branșamente electrice, 2 autorizații de desființare), au fost 

recepționate 35 de construcții la terminarea lucrărilor și au fost efectuate 100 de controale.  

 În ceea ce privește activitatea fiscală , au fost transmise în acest an înştiinţări de plată și 

somaţii celor cu amenzi în debit şi rămăşiţe, fiind parcurse formalităţile pentru urmărire silită a 219 

dosare de executare şi a fost începută procedura de executare silită pentru aproximativ 97 de 

persoane, încasându-se suma restantă de 231,758 lei lei din amenzi. 

 Pentru veniturile stabilite și încasate la bugetul local gradul de colectare este de 48,2% la 

persoane fizice și 37% la persoane juridice.  

 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Cicârlau, a avut o activitate 

intensă în și în acest an, fiind eliberate 520 de cărți de identitate. De asemenea, au fost înregistrate în 

comuna noastră următoarele acte de stare civilă: - 16 acte de naștere transcrise, 24 acte de căsătorie 

înregistrate, 20 acte de deces înregistrate. 

 În domeniul culturii putem să ne lăudăm cu reușite în  organizarea  -  Balului Bobotezei la 

Ilba; Zilele Comunei Cicârlău ediția a VI- a, Festivalul ”Nicolae Sabău - Alină-te dor, alină!” ediție 

aniversară - Nicolae Sabău 90 de ani; 1 Decembrie - Ziua Națională a României, Serbările Pomului 

de Iarnă - concert de colinde  și oferirea de cadouri copiilor din comuna Cicârlău.  
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 Din punct de vedere juridic instituția noastră a fost împlicată în 9 dosare de fond funciar, 8 

dosare în materie de plângeri contravenționale și muncă în folosul comunității și 8 dosare de 

insolvență unde comuna Cicârlău a formulat cerere de înscriere în Tabelul preliminar al creanțelor.  

 Compartimentul de asistență socială a efectuat 170 de anchete sociale pentru diverse 

categorii de cetăţeni la solicitarea acestora, sau la solicitarea unor instituţii ale statului, dublu față de 

anul trecut.  

 De asemenea, am acordat  și în acest an bursele de merit și de performanță pentru elevii Școlii 

Gimnaziale, încurajând și sprijinind astfel performanța copiilor noștri ajungând de la 15 burse la 

începutul anului 2019  la 35 burse la finalul anului 2019.  

 În ceea ce privesc investițiile derulate prin cadrul compartimentului de Achiziții publice și 

Managementul proiectelor vă pot informa cu mândrie faptul că la momentul actual avem: 

    Proiecte depuse pe PNDR, AFIR și finanțate: 

1. Înființare și dotare grădiniță în localitatea Ilba, comuna Cicârlău - obiectiv finalizat 

     Proiecte depuse prin MDRAP și finanțate prin PNDL: 

1. Modernizare rețea stradală în comuna Cicârlău, județul Maramureș – obiectiv aflat în execuție 

2. Reabilitare și modernizare Școala nr 1, Ilba comuna Cicârlău, județul Maramureș” - obiectiv 

finalizat Proiect depus prin GAL Maramureș Vest: 

1. Realizare alei pietonale și Creșterea eficienței energetice a sediului administrativ al comunei 

Cicârlău, județul Maramureș - proiect aflat în curs de execuție. 

 Pe lângă obiectivele enumerate mai sus, care sunt finanțate din fonduri europene sau 

guvernamentale, mai avem câteva proiecte finalizate în anul 2019, sau în curs de finalizare și 

finanțate integral de la bugetul local, astfel:   

              1. Construire capele în localitățile Bârgău și Handalu Ilbei - obiective finalizate 

              2. Tratament dublubituminos Str. Gării din loc. Bârgău  - obiectiv finalizat 

       3. Tratament dublubituminos Str. Nicolae Sabău din loc. Cicârlău  - obiectiv finalizat 
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              4. Schimbare de destinație din școala în sediul administrativ Școala Cicârlău Vii și 

Modernizare și înființare Centru Multifuncțional pentru copii și tineret - proiect tehnic finalizat, 

urmând ca execuția lucrărilor să demareze în acest an. 

              5.Extindere conducta de gaz în localitatea Cicârlău str. Trandafirilor și str. sub Coaste - 

obiectiv finalizat, iar proiectul va continua și în anul 2020 

              6. Întocmire  proiect tehnic pentru extindere conductă de gaz în localitatea Ilba -- proiect 

finalizat urmând ca în primăvară să demarăm execuția 

              7. Reparatii drumuri agricole în comuna Cicârlău - obiectiv finalizat 

              8. Realizare teren de sport în localitatea Cicârlău - obiectiv finalizat 

              9. Amenajare acces capelă în localitatea Cicârlău - obiectiv finalizat 

            10. Reparații dispensar uman - obiectiv finalizat 

            11. Obținere licență gaz pentru localitatea Ilba - proiect finalizat - Circârlăul obținând în 

premieră licența pentru extinderea rețelei, iar execuția va fi una multianuală, întinsă pe trei ani. 

     12.  Asfaltare și reparații DC 102 Ilba - Handalu Ilbei 0,8 km - proiect ce va continua și în 

anul 2020 

 De asemenea, în afara proiectelor amintite mai sus, s-au mai derulat și alte investiții în:  

 De asemenea, în afara proiectelor amintite mai sus, s-au mai derulat și alte investiții în: 

iluminat festiv; evaluarea domeniului public; închirieri de utilaje; servicii de consultanță; prestări 

artistice; întabulări;  mentenanță iluminat public; decolmatări și extinderi iluminat public, reparații 

grădiniță Cicârlău, etc. 

 

 Pentru anul 2020, am început demersurile și am reușit  implementarea rețelei  WIFI - internet 

gratuit în spații publice, legat de aceasta programul va fi continuat pe viitor cu supraveghere video în 

comună, continuarea înlocuirii becurilor de la iluminatul public stradal cu corpuri led, extinderea 

rețelei de gaze naturale, implementarea colectării selective la recipienți de tip iglu și din poartă în 

poartă prin distribuția de pubele gratuite pentru plastic/metal și hârtie/carton și cel mai important, 

demararea proiectului de introducere a apei și a canalizării în comuna Cicârlău unde, cu sprijinul 
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celor de la S.C. Vital Maramureș, am reușit chiar să introducem o parte din conducte pe străzile mai 

înguste ce urmează a fi asfaltate în acest an, proiect ce va continua și pe viitor.  

 În domeniul gospdăririi comunei și protecției mediului am implementat colectarea 

selectiva pe două fracții umed/uscat. Comuna Cicârlău dispune de containere metalice de colectare a 

Pet-urilor, de pubele pentru colectarea gunoaielor din spațiile publice în toate satele aparținătoare. Cu 

toate acestea, menținerea curățeniei este un obiectiv destul de greu de realizat. Cetățenii comunei nu 

răspund întotdeauna pozitiv la această cerință. Cu implicarea noastră, a tuturor (primar, viceprimar, 

consilieri locali, aparat administrativ) am pornit un program anual de curațenie a comunei (în parcuri, 

terenuri din domeniul comunei, drumuri comunale, cladiri  rezidențiale, scoli, sanțuri de colectare a 

apelor etc) ce se derulează în fiecare primăvară și la care sperăm ca pe viitor să participe cât mai 

multă lume. În cursul anului 2019 am avut controale pe linie de mediu, în urma cărora am găsit unele 

nereguli în toate satele aparținătoare, dar mai ales în zona blocurilor din localitatea Ilba fiind stabilite 

termene pentru face curățenie în zonă. Cum primăria nu dispune de pensonal angajat cu atribuții in 

acest domeniu iar asistatii social care pot munci sunt insuficienți, am fost nevoiti sa incheiem 

contracte de prestari servicii cu firme  specializate în acest sens, iar la termenul stabilit pentru un nou 

control nu s-au constatat deficiențe care să ducă la aplicarea de sancțiuni. În cursul anului 2019 am 

insistat pe păstrarea în bune condiții a spațiilor verzi (cosit, curățat, strârns iarba), am plantat flori  în 

centrele localităților Cicârlău și Ilba și au fost efectuate lucrări de întreținere spații verzi, decolmatări. 

Am reușit să valorificăm  unele cantități de pământ cu pietriș, rezultate în urma unor lucrări de 

decolmatare, acestea fiind transportate și depuse pe drumurile agricole reușind astfel să reducem o 

parte din cota de 15% din totalul deșeurilor menajere colectate în 2019 

 Îmi doresc ca toate proiectele începute sa fie finalizate până anul următor și, mai mult, să 

reușim să demarăm și alte lucrări de o importanță deosebită pentru comuna noastră în rețele edilitare 

de apă și canal, infrastructură rutieră, gaz, dar și în domenii precum educație, cultură sau sport 

 

Sorin LUPȘE 

Primarul comunei Cicârlău 

mailto:primariacicarlau@yahoo.com

