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PROCES  VERBAL 
 

 
Încheiat azi,  26 februarie    2021  în şedinţa  ordinară a Consiliului Local Cicârlău. 

 Sunt prezenti 12  consilieri.  Participă d-nul primar Lupse Sorin, viceprimar Dănuț 
Nicolae, secretar  general al comunei Georgela Pop, consilierul personal al primarului – 
Herța Marius Nicolae. Lipseste doamna  Varga Adela.  
 Şedinţa este deschisă de primarul comunei care  da citire ordinii de zi  

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al comunei in domeniul 
public a  unor imobile. 

2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea începerii demersurilor pentru 
achizitionarea unor terenuri.  

3. Proiect de hotărâre privind    desemnarea a doi consilieri locali  pentru a face 
parte din Comisia de evaluare  a performentelor profesionale  individuale ale 
secretarului general al comunei.  

4. Diverse  
 Domnul primar – solicita  aprobarea introducerii  unui proiect de hotarare nou pe ordinea 
de zi   si anume  proiect privind  aprobarea încheierii   Protocolului de Colaborare   între 
Comuna Cicârlău și SGA Maramureș . 

Se da cuvantul domnului presedinte de sedinta Vasile Cristian Danciu Abraham care 
supune la vot ordinea de zi  propusa  cu modificari  12  voturi pentru . 

Domnul presedinte de sedinta intreaba consilirii locali daca  au obiectiuni la procesul 
verbal  anterior , sedinta din  luna ianuarie.  

Domnul Liviu Pop solicita sa fie introdus in procesul verbal  solicitarea lui de reparare a 
putului din Vii care nu a fost consemnata.  Sunt solicitari din partea cetatenilor  sa fie 
transmise live sedintele de consiliu. 

 Secretar general  - aveti un regulament aprobat care prevede  inregistrarea 
sedintelor .  

Este   prezentat proiectul de hotarâre  nr. 1  privind trecerea din domeniul privat al 
comunei in domeniul public a  unor imobile. 

 Domnul primar-  este vorba de   vaile pe care la sedinta trecuta le-am trecut in 
domeniu privat pentru intabularea definitiva si acuma le trecem din nou in domeniul public. 
O sa  depunem la OCPI pentru  solutionare si  apoi  la CNI pentru finantarea pe cele doua 
vai. 

 Este supus la vot proiectul  -12 voturi pentru 
Se trece la discutarea punctului 2  de pe  ordinea de zi Proiect de hotărâre  privind  

aprobarea începerii demersurilor pentru achizitionarea unor terenuri.  
 Domnul primar -  dorim sa incepem procedura privind achizitionarea de terenuri  

agricole pentru a putea compensa  suprafata cu cele 10 ha de pasune situate in intravilan, 
pe care intentionam   sa atragem investitori. Este vorba de pasunea de la DE, iar conform 
normativelor europene nu putem diminua suprafata de pasune  comunicata in  2007  
Ministerului Agriculturii, motiv pentru care dorim sa continuam achizitionarea  de terenuri  
pentru a le da aceasi destinatie . Si in trecut au mai fost achizitionate  terenuri tot in 
acelasi scop . mai avem nevoie de terenuri  si pentru a scoate o parte din pasune din 
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circuitul agricol pentru a-I da destinatia de  zone de agreement , cum au fost stabilite prin 
PUG vechi , pe valea Porcului si  la saivan , Cicarlau. 

 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 12 voturi pentru  
  Se trece la discutarea  punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind    

desemnarea a doi consilieri locali  pentru a face parte din Comisia de evaluare  a 
performentelor profesionale  individuale ale secretarului general al comunei. 

Domnul primar – este vorba de modificarile legislative  aparut prin codul administrativ  
care prevede ca evaluarea secretarului general sa fie facuta de  primar impreuna cu doi 
consilieri locali desemnati. 

 Eu il propun pe domnul Danut , care lucreaza impreuna cu dansa si  pe domnul Liviu 
Pop care  este consilier si din  celalalt mandate. Evaluarea se face pe anul 2020 . 

Este supus la vot proiectul d hotărâre – 12 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi  proiect de hotărâre privind  
aprobarea încheierii   Protocolului de Colaborare   între Comuna Cicârlău și SGA 
Maramureș . 

Domnul primar – si in alti ani am procedat   unui protocol cu Apele Române prin care  
ei ne pun la dispozitie un utilaj si   persoana , noi venim cu carburantul pentru a executa 
lucrări in albia apelor. Doar ieri am primit comunicarea din partea lor ca sunt deacord cu  
semnarea protocolului si au fost si pe teren.Lucrările se   vr face pa valea Handalului la 
Ilba, pana catre Somes . 

 Domnul Bledea –  intreaba daca mai pot fi programate lucrari , pe valea Negrutii de 
exemplu. 

Domnul primar – eu stiu ca s-a rezolvat problema e valea Negrutii 
 Domnul Bledea –aseara am  fost si  era acolo. 
 Domnul primar -  lucrarile se fac  doar pe vaile  ce parti de ei, valea Handalului si valea 

Mare . 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 12 voturi pentru  
 Diverse 
 Am discutat si aprobat includerea comunei noastre in proiectul privind Drumul 

Maramuresului, ei ne solicita acum sa le comunicam  obiectivele turistice   care vor fi   
incluse in traseul turistic. Am propus Rozeta de piatra de la Ilba, moara pe apa de la Ilba, 
biserica din Cicarlau , Muzeul Nicolae Sabou . daca mai doriti sa propuneti ceva . 

Bledea Ioan  - iconostasul de la biserica din Cicarlau  si in Vii , deasupra SRI  sunt  
niste beciuri vechi .  

 Domnul primar – trebuiesc cuprinse obiective care merita sa fie  vizitate. 
 Bledea Ioan -  sunt oameni interesati si de vechi 
 Domnul Cadar – casa domnului Micu 
Bledea Ioan – a fost vanduta , nu mai este nimic. 
 Domnul primar – la proiectul privind iluminatul pubic am primit o contestatie , am trimis 

clarificarile , o sa vedem ce  primim. 
 Programul pe AFM cu gradinita Cicarlau s-a  amanat , era vorba ca se deschide 

sesiunea in 3 martie , s-a amanat pana in 3 mai, dar noi continua demersurile . 
 Bledea Ioan – cata este cofinantarea? 
 Domnul primar – 90% fonduri + 10% buget local , putem sa marim contributia noastra 

cu cat dorim si creste valoarea proiectului. 
 Speram sa  avem intocmit un deviz clar cu privire la alimenatarea cu apa de la Tauti 

ca sa-l depunem spre finantare la CJ. O sa-l aprobam  si prin CL. 
 Ardelean Viorel-  in zona in care locuieste s-a facut  santul cu scurgere catre Cicarlau, 

nu inspre fam medves , dar apa nu se  va scurge niciodata in partea aia. Din acest motiv  
nu are unde sa se scurga si balteste in sant. Cand s-a facut drumul am discutat cu ei  sa 
treca cumva scurgerea peste drum , stiu ca acolo s-a facut pe vremuri o traversare. 

Domnul Frentiu – in 1960 cand s-a facut drumul asa era , acuma apa nu are unde sa 
se scurga. 
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 Domnul primar -  nu putem sa trecem nici peste drum , deoarece  sunt proprietati 
private si oamenii poate nu ar fi deacord sa   se scurga apa catre tau.  

 Domnul primar – am avut o discutie cu cei de la Drumuri vizavi de mutarea tablelor  de  
intravilan , ei zic ca cei de la Vakand si-au terminat lucrarea s  nu mai au nici o 
responsabilitate. Apa trebuia eventual sa se scurga catre Fanica . 

 Bledea Ioan – s-a discutat atunci cu cei de la drumuri, oamenii nu au fost deacord, asa 
s-a intmplat si cu intrarea in Cicarlau pe care cei de la drumuri au considerat-o intrarea in 
Bargau. 

 Frentiu Dorin -  proiectarea a fost facuta din birou de o firma de la Bucuresti . 
 Ardelean Ioan – nu am fost nimeni de la primarie la receptia lucrări? 
Bledea ioan – nu . au fost facute numeroase adrese in care li s-a  adus la cunostiinta 

problemele  de pe teren , dar nu le-au luat in considerare. 
 Bălan Radu Ovidiu -  intreaba nde ar putea oamenii sa depozteze molozul rezultat din 

curatarea santurilor, nu toti cetatenii doresc sa-si pun ape proprietate . 
 Bledea  Ioan – la cascada de pe Valea Negrutii se aduna si moloz si peturi, acuma au 

dat legea ca nu mai poti aprinde  resturile vegetale. 
Danut Nicolae – daca  ar ficantitate mae s-ar putea duce pe camp , dar pentru o roaba 

doua ce sa faci cu el. 
Ardelean Viorel – gasita o firma care sa duca pamantul. Sa gasim un loc unde sa se 

duca. 
 Domnul primar – ma bucur ca oamenii isi fac curat , nu doresc sa-l duca pe 

proprietatea lor stim noi din ce motive, dar nu avem posibilitatea sa angajam o firma sa 
duca doua, trei roabe de moloz. 

Balan radu Ovidiu – cu drumul de acces catre  bazinul de apa cum se rezolva. 
 Domnul primar – suntem in discutii cu    fam Iacos sa  cumparam  terenul din jos de 

fam Vaida , deoarece acestea  nu doresc sa lase   drumul de acces catre terenurile din 
sus.  Daca o sa-l cumparam o sa trebuiasca sa investim  sa-l punem la punct. Am discutat 
cu ei cand si-au intabulat dar nu au dorit sa lase cale de acces, am zis ca-l reparam noi.  

 Balan Radu -  trotuarul unde s- a spart  pentru gaz 
Domnul primar -  am vorbit , le fac. 
 Dorca Nicolae –  pe strada Pticlau , catre cimitir si catre  terenul pe care-l detin in zona 

sa se mearga pe teren , se fac concursuri cu ATV-uri  si masini.  
 Domnul primar – mergem dati-ne nume 
 Nicu Dorca – v-am sunat  si cu cel care parcheaza tirul la Ilba.  
 Dorca – pe drumul de la palincie in sus trebuie  refacuta rigola , apa se scurge si  

spala drumul.  
 Liviub Pop – trebuie  refacut si in sus 
Dorca Nicolae-  si pe alea Negrutii de la familia Itu in sus. 
 Jurje Andrei – in luna martie s-ar putea face o actiune de curatenie. 

   Danciu Adraham Vasile cristian  - nu o sa vin eu sa strang dupa altii. 
 Daunt Nicolae – ar fi foarte bine daca am gasi un loc de depozitare pentru  
electrocasnice, mobila. Adunam de peste tot tot felul de mizerii . 
 Bledea Ioan – se arunca gunoaie peste tot ,  sa se faca adresa catre Drumuri pentru 
curatenie si toaletare la DE. Drumurile sunt foarte rele , dar nici oamenii nu ies un pic cu 
sapa sa curate santurile sau sa dea drumul la ape. 
 Frentiu Dorin –l-am rugat pe domnul vice sa  verifica  lucrarile la drumul  din camp din 
zona garii Ilba . 
Domnul primar – am zis sa asteptam  un pic sa  se uște pamantul 
Frentiu Dorin  - am fost saptamana trecuta si nu e moale deloc. 
 Liviu Pop -   are o propunere de deschidere a unui drum   din strada Pompelor catre  
centru , este zona de locuit , se contruieste , poate o sa mai fie doritori. 
 Extinderile la gaz pe str. Izvorului si  Valea Mare. 
 Domnul primar – momentan nu mai putem face nici o extindere  din bugetul local.  
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 Liviu Pop  -  duminica a fost blocata circulatia pe DE si toate masinile inclusiv tirurile de 
peste  24 tone au fost directionate pe prin vii . nu ar trebui sa li se permita, deoarece au 
distrus tot drumul. 
 Domnul primar – politia nu trebuia sa le dea voie 
 Dorca Nicolae – trebuie trimisa scrisoare catre politie , masinile de tonaj mare sa  nu fie 
lasate sa treca , sa astepte in astfel de situatii. 
 Liviu Pop  - vine primavara,  trebuie facuta curetenie la DE de la Tauti pana la Ilba.  Unde 
s-a facut pescaria  apa balteste peste proprietatile oamenilor, cand au construit au astupat 
un canal  si apa nu are unde sa se scurga. 
 Domnul primar – am castigat procesul cu Videli si o sa trebuiasca se se reautorizeze. 
 Liviu Pop – referitor la muzeul domnului Sabou , familia  ar dori sa-l cedeze comunei. 
 Domnul primar – trebuie clarificata situatia juridical a terenuui, deoarece  terenul apartine 
Asociatiei comunelor din Romania .  
Liviu Pop –am  vorbit cu Jurje vasile , s-a refacut bustul , ar trebui refacut s soclul, ar fi 
pacat sa nu-l punem in valoare.  
 Domnul primar – o sa am o  intalnire  cu presedintele asociatiei , domnul Draghici si o sa 
discut si  chestiunea aceasta.  

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

  
 
 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTĂ               CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL            
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                                                                                               Georgela POP  

 
  


