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COMUNA CICÂRLĂU 
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e-mail primariacicarlau@yahoo.com; web www.comunacicirlau.ro 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
Încheiat azi 20 aprilie   2021   în şedinţa  ordinară a Consiliului Local Cicârlău. 

 Sunt prezenti 13  consilieri locali .  Participă d-nul primar Lupse Sorin, viceprimar 
Dănuț Nicolae, secretar  general al comunei Georgela Pop, consilierul personal al 
primarului – Herța Marius Nicolae.  
 Şedinţa este deschisă de primarul comunei care  da citire ordinii de zi :  

1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta  . 
2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea bugetului local pe anul 2021 . 
3.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului financiar al  administrarii 

pădurii comunale pe anul 2020 si  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
preliminar pe anul 2021 . 

4. Diverse 
 
Domnul primar –  solicita aprobarea suplimentarii ordinii de zi cu un proiect de hotărâre  
privind  identificarea topografica a unui teren si   supune la vot ordinea de zi  -13 voturi 
pentru  
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind 
alegerea presedintelui de sedinta 
 Este propus si ales  cu  13 voturi pentru ,  presedinte de sedinta,  domnul  consilier local   
Nicolae Dorca . 

Se da cuvantul domnului presedinte de sedinta Dorca Nicolae  care întreaba consilierii 
locali   daca au obiectiuni la procesul verbal de la sedinta anterioară. Domnul consilier 
Bledea Ioan solicita sa fie modificat procesul verbal în sensul ca nu el sa intrebat de 
diferenta  de pret la pasuni ci domnul Dorca Nicolae. Procesul verbal este aprobat  cu 
modificarile corespunzatoare.   

Se trece la discutarea  punctului 2 de pe ordinea de zi  - Proiect de hotărâre privind   
aprobarea bugetului local pe anul 2021. 

 Domnul primar -  Am propus  spre aprobare un proiect de buget bazat pe  veniturile 
proprii la bugetul local   si    indreptat inspre satisfacerea nevoilor comunității. 

 
PROIECT BUGET LOCAL  PE ANUL 2021  

 

  
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Buget 2021 

 PREVEDERI ANUALE 

 TOTAL  

  

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL PE ANUL 2021, 
din care: 

7290 

VENITURI PROPRII , din incasari de impozite si taxe locale 1776 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , din care: 1752 
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Cote defalcate din impozitul pe venit 1237 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

515 

Sume defalcate din TVA , din care: 2717 

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu bunuri si 
servicii in invatamant, tichete gradinita, evidenta populatiei, 

finantarea drepturilor copiilor cu cerinte speciale, etc 

1139 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1578 

Subventii de la bugetul de stat 534 

EXCEDENT BUGET LOCAL 511 

  

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL PE ANUL 
2021, DIN CARE: 

7290 
Autoritati executive 1736 
Cheltuieli de personal 1445 

Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 291 

Servicii publice comunitare de evidenta a 
persoanelor 

188 

Cheltuieli de personal 153 

Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 35 

Politie locala 56 
Cheltuieli de personal 51 

Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 5 

Protectie civila si protectia contra incendiilor  5 
COVID 10 

Invatamant 680 
Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 218 

Burse elevi 67 

Naveta cadre didactice 15 

Tichete gradinita 16 

Drepturi copii cu cerinte educationale speciale 14 

Lucrari de reparatii scoli 25 

Reabilitare scoala Handal 10 

Intretinere gradinita Ilba 10 

Achizitie 3 centrale scoli 30 

Investitii:   

Reabilitare gradinita Cicarlau 90 

Echipamente IT scoala 15 

Amenajare centru multifunctional Cicarlau Vii 170 

Sanatate 40 
Reabilitare dispensar uman 40 

Cultura, recreere si religie  

Camine culturale 220 
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Cheltuieli de personal 33 

Cheltuieli de intretinere si functionare 17 

Cadouri copii Craciun 10 

Toalete camin Bargau 30 

Inlocuire acoperis camin Cicarlau 130 

Sala Sport 83 
Cheltuieli de personal 63 

Cheltuieli de intretinere si functionare 10 

Reabilitare sala sport Cicarlau 10 

Asistenta sociala in caz de invaliditate 880 
Cheltuieli de personal asistenti personali 552 

Cheltuieli indemnizatii handicap 249 

Pregatire profesionala asistenti personali 5 

Ajutor social  

Ajutor incalzire  5 

Ajutoare de urgenta/sociale 34 

Locuinta Handal 35 

Iluminat public si electrificari rurale 172 
Consum iluminat public 67 

Reparatii si intretinere iluminat public 50 

Iluminat festiv 25 

Extindere si modernizare iluminat public 30 

Alimentare cu gaze naturale in localitati 300 
Investitii:   

Extindere retea gaz Ilba si Cicarlau 300 

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale 

1238 

Intabulari 30 

Sistem supraveghere video comuna 95 

Reabilitare troite 10 

Amenajare spatii joaca 50 

Reabilitare capela Ilba 10 

Evaluare dom public 35 

Amenajare parc central 100 

Etapa I-Realizare mini teren fotbal Handal 10 

Amenajare centru civic 10 

Confectionare statii autobus 10 

Lucrari inregistrare sistematica ANCPI 23 

Investitii:   

Actualizare PUG 155 

Retea alimentare cu apa Cicarlau 700 

Salubritate 151 
Transport gunoi menajer/taxa depozitare 151 

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 140 
Decolmatari/igienizari 50 

Deszapezire 80 

Indiguiri vai 10 

Drumuri si poduri 1391 
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Reparatii drumuri si strazi comunale 150 

Rigole carosabile 40 

Investitii:   

Modernizare strada Lazuri 50 

Parcare dispensar Ilba 30 

Asfaltare str. Sperantei 20 

Reabilitare str. Rozetei, str.Viilor 80 

Refacere trotuare Ilba  20 

Modernizare drumuri agricole 50 

Modernizare drum comunal 102 Handalu-Ilbei 200 

Modernizare str Turan 15 

Asfaltare drum Pompe 25 

Asfaltare strada Vasile Lucaciu 80 

Modernizare strada Pinilor 25 

Asfaltare strada Primaverii 250 

Drumul Maramuresului 45 

Modernizare retea stradala de drumuri 311 

  
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Buget 2021 

 PREVEDERI ANUALE 

 TOTAL  

TOTAL VENITURI BUGET activitati finantate din 
venituri proprii si subventii PE ANUL 2021, din 

care: 

130 

VENITURI PROPRII , din incasari de impozite si taxe locale 40 

Subventii de la bugetul de stat 0 

EXCEDENT  90 

TOTAL CHELTUIELI BUGET activitati finantate din 
venituri proprii si subventii  PE ANUL 2021, DIN 

CARE: 

130 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 

Lucrari de reparatii drumuri pasune 30 

Lucrari anexa gospodareasca 50 

Achizitie terenuri -zona turistica 50 

  

 
Liviu Pop – ieri am avut sedinta pe comisie buget finante, iar din discutiile purtate cu 

domnul  viceprimar reiese faptul ca doar  materialul pentru  reparatiile drumurilor si 
strazilor comunale  este  160 mii lei   la care se adauga manopera  si s-a prevazut 150 mii 
lei. 

 Domnul primar -  în fiecare an dupa cum stiti dorim sa modernizam sis a asfaltam  cat 
mai multe drumuri  si strazi comunale, am pus  cat am crezut, daca vor  mai trebui vom 
aloca pe parcurs. Materialele de constructii s-au scumpit  cu aproximativ 40%, deci si 
valoarea lucrărilor va creste.  

 Domnul viceprimar – eu am  facut un calcul estimativ , la cat costa  o masina de piatra 
si  cam care este cantitatea de care avem nevoie. 

 Liviu Pop – referitor la drumul de la pompe s-a pus  pentru asfaltare foarte putin  si 
cred ca ar trebui sa asteptam pana ar trece perioada de garantie, pentru a vedea daca  nu 
vor mai fi probleme. 

 Domnul primar  - sunt  propuneri, ca si in acest caz , in care am pus o suma de bani 
mai mica , doar pentru a avea deschisa finantarea sa nu trebuiasca sa modificam lista de 
investitii pe parcus , deoarece este mai greu.  
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 Liviu Pop -  pentru strada Vasile  Lucaciu care a fost valoarea proiectului.  
 Domnul primar -  lucrarea nu este finalizata,  de aceea s-au mai pus bani , a fost si  o 

dispozitie de santier. Valoarea aproximativa este de 320-350 mii lei.  Speram ca la sfarsitul 
luni  mai iunie sa fie gata .  

 Liviu Pop – a costat foarte mult asfaltarea a 400 ml. 
 Domnul primar  asfaltul este foarte scum  , asa cum v-am mai zis, exista un proiect , 

un verificator de proiect autorizat , care raspunde. Am reusit sa asfaltam din bugetul local 
si din fondurile alocate  de Consiliul Judetean pentru acest obiectiv . 

Liviu Pop -  drumul de Sub deal nu ar trebui continuat , este prioritar pentru cominitate. 
 Domnul primar – si  eu as vrea , dar in acest moment  avem alte prioritati, apa si 

canalul  sunt prioritare si sunt multe alte strazi care ar trebui asfaltate. 
 Jurje Andrei – str. Sub deal este prioritara , dar  ce o sa spuna oamenii , care    nu au 

strazile asfaltate . 
Frentiu Dorin -  ar trebui avută in vedere pe viitor deoarece multa lume doreste sa fie 

asfaltata. 
 Liviu Pop – am vazut ca s-au  alocat bani pentru  Handal 
 Domnul primar -  am propus doar 200  mii lei , oferta ARL pentru 4000 mp, 5 m latime 

, lungime  800 ml   este de   atata.  Vom incerca sa trecem de curba  care intra pe staduta 
laterale , unde drumul este foarte rau. 

 Liviu Pop – strada Pinilor din Handal 
 Domnul primar – avem solicitor din partea a 9 familii care au construit  pe aceasta 

strada de a  le moderniza   drumul. Nu s-a intervenit niciodata pe aceasta strada. 
 Liviu Pop – acelasi lucru este sip e strada Zorilor  si acolo cetatenii doresc sa se 

reface drumul. Trebuiesc facute si santurile. 
 Bledea Ioan  - ca o recomandare , ar trebui alocati bani de la sr. Pompelor in alta 

parte, putem sa betonăm si alte strazi , daca asfaltul este mai scump. 
 Domnul primar -  am deschis doar linia de finantare , putem aloca banii in alta parte.  
 Simona Bozga – fata de prezentarea initiala , ne-au mai intrat baniid e la Ardud. 
 Bledea Ioan  - la ce se refera banii alocati pentru achizitie terenuri zona turistica. 
 Domnul primar – dorim sa continuam cumpararea terenurilor pentru compesarea 

pasunii comuale . 
 Bledea Ioan -  conform codului muncii ordonatorii de credite trebuie sa asigure 

fondurile cu plata salariilor  integral , dar la noi nu este coperit tot anul . 
 Simona – avem  acoperite  10 luni. 
 Bledea Ioan este o chestiune pe care ne-ao asumam. 
 Cadar gheorghe – la ce se refera proiectul cu  parcul de la Cicarlau.. 
 Domnul primar – nea-m gandit sa amenajam , in spatele  cominului o zona de relaxare 

pentru  copii si  adulti cu topogane  si spatiu verde, alei, etc. 
  Nemaifiind alte discutii este supus  la vot proiectul de hotărâre  -  13 voturi pentru . 
 Se trece la discutarea punctului  3 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind  

aprobarea rezultatului financiar al  administrarii pădurii comunale pe anul 2020 si  
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli preliminar pe anul 2021. 

Domnul primar  - conform actelor communicate de Ardud pentru anul  2020 avem  un 
profit net rezultat  din administrarea padurii comunale de 84.805,16 mii lei, iar prognoza pe 
anul 2021 este de 56791,56 mii lei.   

 Simona Bozga  - o parte din   profitul pe anul 2020 au intrat deja.  
 Este supus la vot proiectul de hotărâre -13 voturi pentru . 
 Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi  - proiect privind identificarea 

topografica a unui teren .  
 Domnul primar  asa cum stiti am cumparat de la fam Iacos terenul  pentru a face un 

drum de acces catre  bazinul de apa care se va construe si  catre proprietatile oamenilor  , 
iar acest teren face lagatura intre terenul cumparat si celelalte  suprafete pe care le-am 
trecut in domeniul public pentru  bazinul de apa. 

 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 13 voturi pentru . 
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 Diverse 
Domnul primar – avem o cerer din partea  coproprietarilor blocului de locuinte din 

Cicarlau si din partea   firmei SC GEORGIA FLORA  pentru cumpararea  terenului de sub 
bloc. Terenul apartine domeniului privat al comunei, iar daca sunteti deacord vom pregati 
pentru sedinta urmatoare un proiect pentru inceperea demersurilor pentru vanzare. Va fi 
facuta o evaluare a terenului  ulterior.  – 13 voturi pentru. 

Am  aprobat  caietul de sarcini pentru inchirierea pasunilor comunale, urmeaza licitatia 
si  semnarea contractelor , daca vom avea ofertanti. 

 Referitor la Gradinita cicarlau pe care am propus-o pentru modernizare pe AFM, 
trebuie sa  atingem un punctaj maxim de  100  de puncte . din discutiile cu proiectantul    
cladirea este incadrata    in risc seismic 3 -4 , care cresc foarte mult costurile de 
modernizare.  Valoarea proiectului se ridica la  1.550 mii lei  din care neeigibil este 80 mii 
lei + TVA . pentru a obtine  punctaj maxim ar trebui sa mergem cu o cofinantare  de  30 % 
ceea ce ridica foarte mult costurile. Proiectul este foarte frumos , dar in acest caz  
valoarea  neeligibila creste   foarte mult   , undeva la 648 mii lei. SF este pregatit .  

 Cu privire la gaz suntem in discutii cu cei de la ANRE pentru a vedea cum vom 
proceda in continuare, daca  putem prelua noi reteaua pentru a face reparatiile su vor 
prelua cei de la DEL Gaz. 

 Liviu Pop – cu privire la dispensarul  uman din Cicarlau, reparatile la acoperis. 
 Domnul primar -  am avut o discutie cu doamna stamatolog , care     nu are activitate 

la noi  si care din ce am inteles eu  ar dori sa vanda spatiul. La lucrările de reparatie 
trebuie sa contrubui toti, iar ea nu este dispusa. 

Liviu Pop -  din  1 iunie   se va da drumul  la relaxare , ar trebui  reanoit drumul catre 
zonele de picnic.  

Domnul primar – ar trebui facuta curatenie. 
 Domnul Bledea –cei care exploateaza sa-si faca si curatenie, arunca   tot felul de 

gunoaie pe langa ce lasa dupa ei. 
 Domnul primar – am avut o discutie cu ei, dar sunt locuri unde  chiar nu au cum  sa 

exploateze. 
 Bledea Ioan – oriunde mergi gasesti numai gunoaie si peturi.  
  Domnul primar -  am primit  si poze  la ce lasa dupa ei  la zonele de picnic, daca le 

duc in sus nu stiu ce le este asa greu sa-si aduca si gunoaiele cand coboara. 
 Liviu Pop – la nivel  de comuna  nu mai avem  nici o cariera functionala? 
 Domnul primar – petrica Erdeli   doreste sa exploateze, domnul stan nu functioneaza. 
 Liviu Pop – cu privire la  casa sociala   propusa pentru  constructie, ar trebui luate 

masuri urgente, deorece daca se intampla ceva noi suntem raspunzatori. 
Domnul primar – stiu ,  avem si o promisiune  pentru o sponsorizare si  o sa merg   eu 

personal sa solicit sponsorizari. 
 Adela Varga – trebuiesc responsabilizati si parintii, nu lucreaza nicaieri. 
 Ovi balan – de ce nu le punem la dispozitie  gradinita,  scoala de la Handal . 
 Domnul primar – nu vor sa se mute din zona. 
 Nicu Dorca  - domnul  LIviu  aveti experienta in strangerea de sponsorizari, v-ati putea 

implica in proiect. 
Varga Adela  - s-au facut sapaturile pentru gaz , dar ar trebui   reparat unde au sapat , 

au ramas acolo gropi. 
 Domnul primar – o sa-l trimit pe domnul vice sa vada despre ce este vorba. 
 Varga Adela -   Gradinita de la Cicarlau  nu ar putea fi  cu program prelungit? 
 Domnul primar – am discutat cu proiectantul despre asta , trebuiesc avute in vedere 

niste standard, dar o sa vedem. 
 Varga Adela  - partea  de drum care urca pe Valea Handalului  ramasa neasfaltata  nu 

se va face? 
Domnul primar -   vom face o expertiza sa vedem   ce se poate rezolva in zona unde 

aluneca terenul  
Dorca Nicolae -  acolo aluneca dealul. 
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Varga Adela  -  cu privire la lucrarile de pe strada Pinilor, ar trebui facuta , dar nu este o 
prioritate,  deoarece fiacre are acces din drum .   A  venit    doamna Dragos   cu cererea 
sa semneze, ca asa  a zis domnul primar. 

 Domnul primar – au venit la mine si au zis ca acolo nu s-a facut nimic  le-am solicitat 
sa faca in scris. 

 Bledea Ioan -  am mai solicitat sa se intervina pe strada Nicolae Sabou  , ce se 
intampla cu platform betonata de la Ilab, discutiile cu cei de la drumuri referitoatre la 
toaletare, daca s-a inchiriat spatiul de la cariera. 

 Domnul primar – am vorbit cu ei si au zis  ca nu au utilajul ca este plecat la Cluj sau nu 
stiu unde, am discutat  si pentru mutarea tablelor dar nu doresc inca, iar pe strada Nicolae 
Sabou vom intervenii , daca ne lasa vremea. Platform betonata a fost vanduta de catre cei 
de la Mairon galati, am facut adresa catre noul proprietar , iar  la cariera i-am lasat pe cei 
de la Chilia sa-si depoziteze materialul. 

 Domnul viceprimar -  materialul rezultat prin razuire   de la Handal o sa-l  depozitam 
acolo. 
 Maria Miclăus -  multumim ca au fost alocati fonduri pentru un parc la Bargau, sunt  28 de 
copii. Pe Valea Negrutii oamenii solicita  sa se intervina pe drum de la Feher incolo. 
 Balan Ovidiu – gradinitele dezafectate le-am putea da  destinatie de locuinte sociale si am 
mai scapa de o problema , deoarece avem atributii in acest sens. 
Ardelean Viorel – gradinita de la Ilba este foarte frumoasa , dar nu s-ar putea transforma  
sa aiba program prelungit. 
 Domnul primar – cele cu program prelungit au alte costuri, dar la Ilba  trebuie sa-I 
mentimem destinatia pe perioada monitorizarii. 
Ardelean Viorel-   parcarea din spatele bisericii ar trebui  intretinuta. 
Domnul primar – nu suntem proprietar acolo. Proprietar este Reminul. 
 Liviu Pop  - ce se intampla cu Cartile de identitate ca nu se elibereaza? 
 Domnul primar – nu a  fost material la nivel national, nu au avut stoc . 
 Dorca Nicolae – referitor la drumurile  comunale  neasfaltate, , sa se faca  o evaluare pe 
fiecare, unde este incarcatura mare sa se faca scarificari, cilindrare si s se rezolva 
problema. Maxim 10 cm intervenit . 
Vicele – depinde de fiecare drum in parte. 
 Dorca Nicolae – sunt strazi  pe care se poate face. 
Bledea Ioan – pe Caliman  s-a tot  pus  pe drum si s-a inaltat mult.  

  
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi sedinta ordinară a consiliului local se 

declară  inchisa. 
  

 
 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTĂ               CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL            
                   Nicolae DORCA                                               COMUNEI CICÂRLĂU    
                                                                                               Georgela POP  

 
  


