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PROCES  VERBAL 
 

 
Încheiat azi,  16 februarie    2021  în şedinţa  extraordinară a Consiliului Local 

Cicârlău. 
 Sunt prezenti 11  consilieri.  Participă d-nul primar Lupse Sorin, viceprimar Dănuț 
Nicolae, secretar  general al comunei Georgela Pop, consilierul personal al primarului – 
Herța Marius Nicolae. Lipsesc  consilierii : Bledea Ioan si Varga Adela.  
 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 începerii demersurilor pentru realizarea 

obiectivului de investitii  ,, Înfiintarea Sistemului de alimentare cu apă    localitatii  
Cicârlău, judetul Maramures. 

3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul 
privat  a  unor imobile. 

4. Proiect de hotărâre privind identificarea topografica a unui teren . 
5. Diverse  

Este supusă la vot ordinea de zi – 11 voturi pentru  
Este   prezentat proiectul de hotarâre  nr. 1  privind alegerea presedintelui de sedinta  . 

Este propus si ales presedinte de sedinta  pentru luna februarie  2021  , domnul consilier 
local Vasile Cristian Danciu Abraham. 11 voturi pentru  

Se da cuvantul presedintelui de sedinta, domnului Vasile Cristian Danciu Abraham,  
care da citire ordinii de zi  si se  trece la discutarea punctului 2  – proiect privind  
aprobarea începerii demersurilor  aprobarea inceperii demersurilor pentru  realizarea 
obiectivului de investitii ,, Infintarea sistemului de  alimentare cu apa in localitatea Cicarlau, 
judetul Maramures.  

Domnul primar-  am discutat la sedinta de luna trecuta   despre inceperea demersurilor 
pentru  introducerea apei  in comuna Cicarlau, inaintea  implementarii proiectului prin 
POIM.  Am discutat cu presedintele CJ Maramures , care mi-a promis ca ne va sprijinii  cu  
fonduri , deoarece  valoarea  proiectului este mare  si noi nu ne permitem din bugetul 
local. Doar cu  sprijinul fondurilor de la CJ vom putea face investitia, daca nu  noi oricum 
nu-l scoatem din proiectul mare. Daca vom primii finantare se va construi un bazin de 
inmagazinare langa bazinul de apă de la  Tauti,  vom solicita o suprafata de teren  de la 
Tauti pentru construirea acestuia vom veni cu alimentarea pană la  intersectia cu strada 
Unirii  si se vor face bransamentele la  oameni. Lungimea retelei este de aproximativ 150 
metri  pe teritoriul orasului Tauti si de  2050 pe teritoriul nostru , valoarea aproximativa a 
investitiei este de 450 mii de euro. Din discutiile cu cei de la CJ Maramures  avem sansa 
sa primim  de la ei aproximativ 75 % din valoarea investitiei. Valoarea investitiei este foarte 
mare, investitia va fi realizata conform proiectului POIM. Pentru noi insemna ca  de la 
bugetul local vor trebui alocati 6-7 miliarde, avem la gaz Ilba  inca 3 miliarde, la Handal 
vom continua cu drumul pe o distanta de 600-700 metri si  nu ne vor mai ramane multi 
bani pentru alte investitii majore. Felul in care se desfasoara  programul de infrastructura 
mare POIM  este lent, dar daca  obtinem finantare de la CJ , este posibil ca in acest an sa 
avem apa in Cicarlau. Am discutat si cu cei de la Tautii Magheraus , avem si sustinerea 
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lor, ne vor sprijiniiin obtinerea terenului pentru bazin  si desfasurarea  lucrarilor pe teritoriul 
orasului.   Prin programul de infrastructura mare se  

prevede ca alimentarea comunei sa fie facuta din bazinul care se va face la ILba, iar 
bazinul  de la Tauti va fi folosit la Tauti . 

 Liviu Pop  - pana unde vine apa 
 Domnul primar-   este prevazut pana la intersectia cu str. Unirii, Cicarlau. 
Jurje Andrei – pe ce distanta 
 Domnul primar -   aproximativ 2050 m liniari  pe teritoriul nostru. 
 Liviu Pop  - firma TAFFO va primi apa ? 
 Domnul primar – daca vor dori , isi vor face extinderea   din strada Vii , pe terenul  si 

cheltuiala lor. 
Liviu Pop   propune ca la negocierile cu orasul Tauti sa fie   si 2-3 consilieri locali. El 

doreste sa participle. 
 Domnul Frentiu  -sustin propunerea domnului Pop, in 8 ani am facut 2-3 proiecte de 

alimentare si   nu am primit finantare pe nici unul.Trebuie sa incepem  odata de undeva. 
 Domnul primar- trebuie sa facem un studiu de fezabilitate care va contine strict 

prevederile din POIM, pe care o sa-l depunem spre finantare la CJ , inainte de aprobarea 
bugetului judetean.  

Ardelean Viorel  - doreste si el sa participle la negocierile cu orasul Tauti   si  intreba de 
ce nu se merge si pe canalizare. 

Domnul primar -  daca   alimentarea  cu apă   este o investitie de aproximatin 450 mii 
euro , va dati seama  cat costa si canalizarea . Noi nu avem de unde sa suportăm de la 
bugetul local astfel de investitii mari.  Chiar daca s-ar merge si cu  canalizarea , nu ar fi 
viabila, deoarece nu  putem sa ne  racordam pana la  statia de la Tauti . 

Ardelean Viorel – se sparge odata cu alimentarea cu apă, dupa care se mai sparge 
odata cu canalizarea, bine ar fi sa se faca impreuna. 

 Domnul primar – asa ar fi  bine , dar nu putem  sa sustinem o astfel de investitie din 
bugetul local , o sa se faca prin POIM. Este imposibil financiar pentru noi . POIM-ul este 
un proiect  care se  finantează din fonduri europene,  acuma se afla la faza de depunere a 
Studiului de Fezabilitate spre finantare, urmează proiectarea si executia. Sunt cuprinse 
sase zone din judet in acest proiect de infrastructura mare.  

 Liviu Pop  - din cate inteleg vine o conducta de mari dimensiuni care va alimenta 
Tautii, Cicarlaul si Seiniul . 

 Domnul primar – da  
 Cadar Gheorghe – intreaba daca cetateanul care va dori racordarea va trebui sa 

plăteasca taxa de bransament .  
Domnul primar – bransamentele sunt  prevazute in proiect.  
 Este supus la vot proiectul de hotărâre privind inceperea demersurilor de alimentare  

cu apă- 11 voturi pentru.  
 Se trece la discutarea punctului  3 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind   

aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat  a  unor immobile 
Domnul primar -   avem un proiect  aprobat prin CNI  care presupune indiguiri pe valea 

Teilor si valea Porcului  in Ilba. Documentatie trebuie completata cu    inscrierea in CF a 
acestor vai.  Am avut o inscriere provizorie, iar pentru inscrierea definitiva trebuie sa-l 
trecem in domeniu privat ,  dupa care probabil o sa revenim cu o trecere din nou in 
domeniul public.   Proiectul este vechi , dar nu s-a putut trece  mai departe din cauza   ca 
nu a fost inscris definitiv in domeniul public.  Anul trecut , pentru consilierii noi  , am 
actualizat Studiul de Fezabilitate si acuma o sa-l putem depune  la CNI.  In hotărâre mai 
sunt trecute si alte vai, am zis ca  le  clarificam situati juridica la toate. 

 Este supus la vot proiectul de hotărâre- 11  voturi pentru. 
 Se trece la discutarea punctului  4 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

identificarea topografica a unui teren. 
 Domnul primar -  din discutiile  cu cei de la Eptisa, proiectantul   proiectului POIM  

initial a fost nevoie de o suprafata mai mica de teren  in zona   bazinului de apa de la Ilba, 
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dar avand in vedere ca trebuie si zona de siguranta   a  bazinului  mai este necesar sa 
intabulam o diferenta de teren   avem 14 ari intabulati,  acuma venim cu propunerea sa 
mai intabulam o suprafata de 1830 mp. 

 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi pentru  
 Diverse  
 Domnul primar – avem o cerere din partea domnului Viscoltz Anton din Cicarlau, in 

calitate de coproprietar al terenului de langa sala de sport si terenul de sport prin care 
solicita să-I acordam  o servitute de trecere , acces catre teren. Am fost pe teren impreuna 
cu domnul Petric si daca sunteti deacord o sa-i  acordam o servitute , dar cu conditii, 
deoarece in zona sunt pompele de la sala de sport, este gaz, sunt rigolele de scurgere.   
Consilierii locali  prezenti sunt toti decord cu acordarea servitutii de trecere  pentru domnul 
Viscoltz Anton.  

 Problema gunoiului menajer a fost discutata in sedinta pe care am avut-o la CJ .  cei 
de la Grosi nu mai sunt deacord cu depozitarea , proiectul de la Farcasa  trebuie finalizat 
pana in  2023 daca nu se da banii inapoi,  găsirea unei gropi temporare nu este posibila 
deoarece nimeni nu doreste asta. Varianta de  rezerva este transportarea  gunoiului 
infoliat  la depozitul de la Oradea  si o parte la Satu Mare, dar acest lucru creste foarte 
mult costurile.  

 Suntem la faza de depunere a ofertelor la proiectul cu tabletele la elevi. La 
deszapezire am incercat sa facem cand a nins functionale drumurile, binenteles ca nu 
putem multumii pe toata lumea. 

  Incercam sa reducem  cat putem cheltuielile , curentul merge toata noaptea si aici 
avem costuri mari. 

 Liviu Pop – de ce nu-l opriti? 
 Frentiu Dorin -  nu poate fi oprit, este o necessitate. 
Liviu Pop  - cine-si asuma raspunderea pentru depozitul  de la Farcasa . 
Domnul primar -  nu stiu, problema e ca daca nu se finalizeaza pana in  2023 o sa 

trebuiasca dati toti banii inapoi. 
La Ilba   o sa continuam lucrarile la gaz, mai avem  de introdus conducte pe strada 

Principală, Lighet si Viilor . O sa avem poate probleme cu conducta existenta, deoarece   
poate este sparta din cauza diferitelor lucrari care s-au facut. In zona Fam Medves  este 
distrusa si va trebui inlocuita , conform expertizei, vom cauta o solutie sa vedem daca este   
viabila sau trebuie inlocuita pentru a o putea pune in functiune.   

 Domnul Frentiu  -  conducta a fost in unele locuri protejata, la  intrarea pe proprietati 
sau la poduri  prin  tub de metal . 

 Domnul primar – vom face sapaturi sa vedem. 
  

Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi sedinta extraordinară a consiliului local se 
declară  inchisa. 
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