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PROCES  VERBAL 
 

 
Încheiat azi,  27 ianuarie  2021  în şedinţa  ordinară a Consiliului Local Cicârlău. 

 Sunt prezenti 13  consilieri. 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 începerii demersurilor pentru 

Modernizarea Gradinitei Cicarlau, localitatea Cicârlău, judetul Maramures. 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea inceperii demersurilor pentru   

actualizarea PUG  al comunei Cicârlău  și a Regulamentului Local de Urbanism. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav și numarul de indemnizații lunare pentru 
persoanele cu handicap grav   pentru anul 2021. 

5. Proiect de hotărâre privind   aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de 
urgentă si lista situatiilor deosebite  pentru anul 2021. 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului  de actiuni  și lucrări de interes 
public local  ce vor fi prestate în anul 2021 în comuna Cicârlău de beneficiarii de 
ajutor social și de persoanele pentru care s-a stabilit obligatia de a presta muncă 
neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătoresti definitive. 

7. Proiect de hotărâre privind identificarea topografica a unui teren. 
8. Proiect de hotărâre privina aprobarea Actului aditional nr. 10/22.12.2020  la 

contractul de inchiriere nr. 4097/03.12.2010. 
9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea volumului de masă lemnoasă care se 

poate exploata în cursul anului 2021. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare ( vânzare ca masă 

lemnoasă pe picior sau masă lemnoasă fasonată exploatare prin prestări servici 
– procedura SICAP). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelulului maxim al tarifelor pentru 
prestările de servicii de exploatări pentru declanşarea procedurii de achiziţie prin 
SICAP SI   aprobarea preţurilor minime de valorificare prin licitaţie a lemnului 
fasonat diferenţiat pe specii şi tip de tăiere. 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea parteneriatului pentru realizarea 
proiectului ’’Drumul Maramuresului’’ . 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului de pornire  la licitatie  conform 
Actului de punere in valoare nr.1744714-SM-27389563. 

14. Prezentarea Raportului  privind  activitatea desfăsurată de  asistenti persoanali  
ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul  I I  2020. 

15.  Diverse  
 
 

Este supusă la vot ordinea de zi – 13 voturi pentru  
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Este   prezentat proiectul de hotarâre  nr. 1  privind alegerea presedintelui de sedinta  . 
Este propus si ales presedinte de sedinta  pentru luna ianuarie  2021 domnul consilier 
local Ioan Bledea. 13 voturi pentru  

Se da cuvantul presedintelui de sedinta, domnului Bledea Ioan , care intreaba 
consilierii locali daca au obiectiuni la procesul verbal  anterior, care este aprobat in forma 
prezentată. 

Se trece la discutarea punctului 2  de pe ordinea de zi – proiect privind  aprobarea 
începerii demersurilor pentru Modernizarea Gradinitei Cicarlau, localitatea Cicârlău, judetul 
Maramures. 

Domnul primar-  a apărut pe AFM un ghid de finantare  privind  cresterea eficientei 
energetice pentru  clădirile publice cu destinatia unități de invatamant.  Ne-am gandit sa 
incepem demersurile pentru  eficientizarea gradinitei din Cicarlau, unde putem obtine un 
punctaj maxim la finantare , deoarece clădirea   nu are nici o eficientizare energetica 
realizată . 

Bledea Ioan -   daca exista linie de finantare deschisa de ce nu se ia in considerare si  
Scoala de la Handal. 

 Domnul primar – si noi ne-am gandit, deoarece  puteam sa facem un proiect mare , în 
care sa fie incluse  ambele obiective, dar  scoala de la Handal nu mai este inclusa in 
reteaua de invatamant. Gradinita s-a mutat la ILba , iar noi nu mai putem sa asiguram 
sustenabilitatea proiectului timp de 5 ani, deoarece nu mai sunt copii. 

 Nicu Dorca – care este nr. de copii de    la Handal  
Domnul primar -  sunt 10 copii de gradinita, care  sunt acuma la gradinita Ilba.  
Proiectul include schimbarea acoperisului, realizarea  avelopării clădirii, izolare pod , 

putem sa ne gandim si la niste panouri solare, etc. Putem sa facem un proiect de 
aproximativ 200 mii de euro.  Cofinantarea din partea noastra se ridica la minim   10% , 
daca  se doreste o valoare mai  mare a proiectului, contributia noastra poate creste.  

 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 13 voturi pentru . 
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi  - Proiect de hotărâre privind  

aprobarea inceperii demersurilor pentru   actualizarea PUG  al comunei Cicârlău  și a 
Regulamentului Local de Urbanism. 

Domnul primar – asa cum stiti am inceput demersurile anul trecut pentru  actualizarea 
PUG al comunei.  Au fost elaborate studiile de  fundamentare  care stau la baza 
actualizării PUG  si  pana la aprobarea bugetului, care nu stim cand va fi, trebuie sa 
demaram  procedurile privind contractual , ca pana la finele anului sa fie aprobat noul 
PUG.  Trebuiesc obtinute avize, care o sa dureze, va incepe  campania de informare a 
cetatenilor,   in cadrul careia toti cei interesati vor putea sa-si depuna   recomadările,  
trebuiesc studiate   zonele , fiecare in parte.  O sa fiti informati punctual cu privire la   
deruralea procesului. 

Frentiu – in anul 2010 a fost aprobat PUG actual si a fost extinsa zona  de intravilan , a 
fost  determinata  zona industrială. 

 Domnul primar – în 2010 s-a extens mult intravilanul,  dar de atunci poate au apărut  
zone nestudiate , zone  cu interdictii etc care trebuiesc introduse sau scoase   din 
intravilan . 

Bledea Ioan – oamenii sa fie instiintati  
Ardelean Viorel – să se faca tabel cu semnaturi. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre  - 13 voturi pentru 
Se trece la discutarea punctului 4    de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav și numarul de 
indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav   pentru anul 2021. 

 Domnul primar – asa cum stiti  in fiecare an avem de aprobat nr. de asistenti si nr. 
indemnizatiilor lunare de handicap. Avem aprobate 23 de posture si 23 indemnizatii 
lunare, in plata avem  20   asistenti personali ( 2 contracte suspendate) si  18 indemnizatii 
lunare. 

 Este supus  a vot proiectul de hotărâre  13 voturi pentru . 
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Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind   
aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgentă si lista situatiilor deosebite  
pentru anul 2021. 

 Domnul primar -   si acest proiect de hotărâre este aprobat  la inceputul fiecarui an , 
sunt aceleasi criteria  ca si in anii trecuti. 

 Este supus la vot proiectul de hotărâre -  13 voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi -  Proiect de hotărâre privind  

aprobarea planului  de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în anul 
2021 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care s-a 
stabilit obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor 
hotarari judecătoresti definitive. 

 Domnul primar -  si acest proiect este aprobat in fiecare an  - planul  de actiuni si 
lucrări  pentru cei de la ajutor social  si cei care trebuie sa presteze munca in folosul  
comunitatii stabilita prin sentinte.   

 Este supus la vot   proiectul de hotărâre – 13 voturi pentru 
 Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind 

identificarea topografica a unui teren 
 Domnul primar – este vorba despre terenul situat in Handal , sub constructia  fostului 

IPEG  si   sub constructiile  domnului Pasca.  
 Este  supus la vot proiectul de hotărâre – 13 voturi pentru  

 Se trece la discutarea punctului  8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privina 
aprobarea Actului aditional nr. 10/22.12.2020  la contractul de inchiriere nr. 
4097/03.12.2010. 
 Domnul primar – este vorba de contrartul de inchiriere  din  2010   pentru pompele de la 
Ilba, care se prelungeste in fiecare an si se compenseaza  din datoriile lor catre bugetul 
local.  

 Varga Adela  -  mai functionează  Reminul  
 Domnul primar – este  in insolventa , dar mai functioneaza. 
Frentiu Dorin  - mai sunt cativa functionari , acuma tin de Ministerul economiei. 
Balan Radu Ovidiu  - care este cuatumul datoriilor  
Domnul primar -  datoriile lor au fost  inghetate, acum facem compensare  cu ce 

trebuie sa le platim noi.   
 Liviu Pop  - la Tăuti au reusit sa preia  o parte din active 
 Domnul primar  - eu stiu ca nu au preluat nimic. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre -13 voturi pentru  

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind  
aprobarea volumului de masă lemnoasă care se poate exploata în cursul anului 2021. 
 Domnul primar – conform amenajamentelor silvice  aprobate pentru anul 2021 se propune 
pentru exploatare  3845mc. 
  Este supus la vot proiectul de hotărâre  - 13 voturi  pentru  

 Se trece la discutarea punctului  10  de pe ordinea de  zi Proiect de hotărâre 
privind aprobarea modului de valorificare ( vânzare ca masă lemnoasă pe picior sau masă 
lemnoasă fasonată exploatare prin prestări servici – procedura SICAP).  

 Domnul primar – propunerea ocolului Ardud  este  de valorificare a masei 

lemnoase ce se va exploata din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul 

Maramures ca ,,masă lemnoasă pe picior” sau ca ,,lemn fasonat” prin prestări servicii – 

exploatare în regie proprie sau cu firme specializate în explotări forestiere, masa lemnoasă 

urmând a fi valorificată fie fasonat la cioată sau din platforma primară. Masa lemnoasă din 

tăierile de îngrijire (curățiri, rărituri), din tăierile de igienă și produsele accidentale se 

valorifică în modul fasonat(fasonat la cioată sau din platformă primară), în vederea 

valorificării masei lemnoase direct către populație. Asigurarea cu lemn de foc a populației 

se va realiza și cu masa lemnoasă care provine din tăierile de produse principale, 

exploatate prin prestari servicii cu firme specializate. 
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 Exista lemn pentru populatie , cetățenii isi pot  achizitiona cand doresc. 

  Este supus la vot proiectul de hotărâre – 13 voturi pentru  

 Se trece la discutarea punctului  11 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea nivelulului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări pentru 

declanşarea procedurii de achiziţie prin SICAP SI   aprobarea preţurilor minime de 

valorificare prin licitaţie a lemnului fasonat diferenţiat pe specii şi tip de tăiere. 

Domnul primar – preturile  minime si maxime propuse   de către ocolul Ardud v-au 

fost puse la dispozitie in functie de specii , accesibilitate. 

 Este supus la vot proiectul de hotărâre  -  13 voturi pentru  

Se trece la discutarea punctului 12  de pe ordinea de zi  - Proiect de hotărâre 

privind  aprobarea parteneriatului pentru realizarea proiectului ’’Drumul Maramuresului’’. 

Domnul primar – am fost  contactatii din partea organizatiei care   se ocupa cu 

derularea proiectului pentru realizarea Drumului Maramuresului pentru  a intra in 

parteneriat cu ei   in vederea  includerii  comunei in  acest proiect. 

 Este vorba de  un drum turistic care va conecta  cele mai importante obiective de 

vizitat din  Maramures  , care va putea fi parcurs pe jos, cu  bicicleta , etc.  

  Am discutat cu cei de la Tautii si de la Seini, care au  intrat in parteneriat cu ei si ar 

fi pacat  sa nu intram si noi , am intrerupe acest traseu.  

 Varga Adela -  care este contributia noastra 

 Domnul primar – conform devizului prezentat , ar fi vorba de plata a 9 borne 

kilometrice care vor fi amplasate pe teritoriul nostru   si vor putea fi incluse si obiectivele 

turistice locale. 

 Cadar Gheorghe - se propune realizarea a 700 km  de traseu turistic, care  

cuprinde  mai multe zone din Maramures. Este o platform digitalizata a proiectului si noi 

trebuie sa contribuim financiar   , daca dorim includerea in acesta. 

 Domnul primar -  contributia  noastra s-ar ridica la 45 mii lei,  pe care o sa-I platim 

dupa   realizarea  treseului si montarea acelor borne pe teritoriul nostru.  

Liviu Pop – cine  este initiatorul proiectului 

 Domnul primar- Organizatia Origini Maramures  

 Cadar Gheorghe -  eu am descarcat toate  localitățile care   participa la proiect 

Bledea Ioan – trebuie sa stim care vor fi obiectivele turistice promovate 

Domnul primar – noi o sa le propunem. 

Frentiu Dorin  -  ar fi pacat sa nu participam , se face un proiect asemanator si 

pentru ,, Drumul vinului ” 

Este supus la vot proiectul de hotărâre – 13 voturi pentru  

Se trece la discutarea punctului  13  de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea pretului de pornire  la licitatie  conform Actului de punere in valoare nr.1744714-

SM-27389563 

 Domnul primar -  este vorba despre o partida   care  Ocolul Ardud   doreste sa o 

scoata la licitatie .  Pretul de pornire  este de 175 lei  

 Este supus la vot  proiectul de hotărâre – 13 voturi pentru  

Domnul primar -   prezinta raportul  Compartimentului de asistenta socială  pe 
trimestrul  II – lea cu privire la activitatea  asistentilor personali . La sfârșitul semestrului II 
a anului  2020, în cadrul compartimentului de asistență socială a comunei Cicârlău, 
figurează ca angajați un număr de 20 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, 
din care la 2 dintre aceștia contractul de muncă le este suspendat deoarece sunt pe 
concediu pentru creșterea copilului până la doi ani. În plată se află un număr de 18 
asistenți personali și anume 15 la adulți și 3 la copii și 17 indemnizații lunare pentru 



5 

 

persoana cu handicap grav din care 15 indemnizații pentru adulți și 2 indemnizații pentru 
copii. Din cele  20  persoane cu handicap grav  care sunt  îngrijite  de asistenți personali 
pentru 17  dintre ei termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de 
handicap este permanent . Din cele 17  persoane încadrate în grad de handicap grav 
beneficiare de indemnizație lunară pentru 10 dintre ei  termenul de valabilitate a 
certificatului de încadrare în grad de handicap este permanent. 

 Suma plătită de la 01.07.2020 până la 31.12.2020 pentru asigurarea salariilor  
asistenților personali și ai indemnizațiilor lunare a fost  de:  308.438 lei pentru asistenții 
personali și 180.531 lei pentru indemnizații. În luna octombrie datorită fondurilor 
insuficiente  s-a înregistrat o restanță de 8514 lei banii pentru plata indemnizațiilor lunare, 
iar în luna noiembrie restanța a fost de 25425. La plata salariilor asistenților personali 
restanța a fost de 52531 lei în luna noiembrie.  

Sumele restante au fost achitate în luna decembrie atât pentru plata salariilor 
asistenților personali cât și a indemnizațiilor lunare. 

Se va merge in continuare pe procentul de  90 % de la bugetul de stat si  10 % de 

la bugetul local. Noi ne-am indeplinit obligatia noastra.  

Diverse  

Domnul primar -  vom pregati un protocol de colaborare  cu Apele Romane pentru 

decolmatarea  vailor .  

 O sa pregatim procedura privind  concesionarea/inchirierea  pasunilor, deoerece 

expira  5 contracte. 

  Referitor la terenul  unde este amplasat bazinul actual de apă  de la Ilba vom 

pregatii o documentatie sa suplimentam suprafata , deoarece cei de la  proiectare   ne-au 

instiintat ca este necesara o suprafata mai mare de teren pentru   contructia bazinului care  

va alimenta apoi toata  comuna. Mai avem o problema acolo cu privire la drumul de acces, 

deoarece drumul este infundat. Familia Vaida , care locuieste in zona  are drumul trecut in 

proprietate si nu doreste sa lase cale de acces catre proprietățile    din sus de ei. Va trebui 

probabil sa achizitionam un teren pentru a crea o cale de acces de la fam . Iacos. 

Varga Adela –terenul este a lui Deghid Adrian  

 Frentiu Dorin – sunt cetățeni care au proprietăți in zonă si nu au cale de acces. 

 Bledea Ioan -  Cicârlăul nu va avea bazin de inmagazinare a apei? 

Domnul primar – conform noilor  specificatii ale proiectului se va face aductiunea 

pana la Ilba  si de acolo va  fi distribuita pa ape toata comuna.  

 Sunt in discutii cu primarul de la Tauti  si  CJ , pentru  inceperea demersurilor 

pentru inceperea aductiuniii cu apa  la Cicârlău  inaintea derurării proiectului prin POIM. 

Presedintele CJ Maramuresm, caruia ii multumesc pentru sprijin, ne-a asigurat ca va 

srijinii comuna nostra   pentru  realizarea unei aductioniii de pa  de la Tauti, care 

presupune realizarea unui nou bazin pe Hosteze si   o retea de alimentare cu tot cu 

bransamente pe toata strada Vii, pana la intersectia cu Unirii.  

Bledea Ioan -  um vom construi  noi  un bazin pe  teritoriul orasului Tăuti? 

Domnul primar – avem in vederea realizarea unui parteneriat intre noi , Tautii 

Magheraus si Consiliul Judetean . 

 Liviu Pop – nu putem sa realizam bazinul pe teritoriul nostrum , eventual deasupra 

la SRI. 

 Domnul primar – noi trebuie sa preluam din proiectul POIM fix ce prevede acesta, 

adica un alt bazin la Tautii. Valoarea proiectului este de aproximativ 400-500 mii de euro, 

din care noi    va trebui sa punen 5-6 miliarde, iar restul avem promisiuni cai vom primii de 

la CJ. 
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 Bledea Ioan – noi facem investitia, ei vin cu terenul, dar noi o sa ne recuperam 

banii din POIM? 

 Domnul primar – dorim sa rupem partea aceasta si sa o realizam inaintea POIM- 

ului care probabil   va incepe in doi trei ani . 

 Bledea Ioan – problema mai mare este canalizarea , de ce nu se face apa si 

canalizarea impreună? 

 Domnul primar -  daca voloarea proiectului  din Tautii  si la noi pe aproximativ 2 km 

este de 400-500 mii de euro numai pentru alimentare  va dati seama cat va costa 

canalizarea . Asta ar presupune  sa  facem investitia pana la statia de epurare de la Tauti. 

 Nu putem sa  asteptam inca doi, trei , patru ani sa  avem apa la Cicârlău, avem 

sustinerea CJ pentru realizarea investitiei si ar fi pacat sa  nu facem, momemntan suntem 

la faza de discutii. 

 Bledea Ioan – eu nu sunt impotriva , doresc sa fiu informat  

 Liviu Pop – cat a costat iluminatul festiv  

Domnul primar – 20 si ceva de mii . 

 Liviu Pop – pe strada Izvorului trebuie intervenit la niste santuri. Camerele de 

supraveghere cand vor fi gata? 

 Domnul primar – suntem in curs de  implementare a proiectului, trebuie sa obtinem 

avizul de amplasament de la Electrica pentru a putea fi montate pe stalpi. 

Varga Adela – referitor la apa , daca ne abatem de la proiect , avem certitudinea ca 

vom avea apa? 

 Domnul primar – luam exact din proiect ce prevede. Va  fi  realizata prin  proiect  

inclusiv alimentarea cu apa a Seiniului , deoarece   se preconizeaza ca   nu vor mai avea 

apa  suficienta. 

 Adela Varga  - strada Garii , ce a mai ramas  de la DE nu a fost cuprinsa in planul 

de achizitii pentru tratament dublubituminos, este foarte rea aceasta portiune. 

 Ardelean Viorel – ar trebui trimisa o adresa referitoare la copacii de pe marginea 

drumului  , deoarece reprezinta un pericol pentru circulatie 

 Domnul primar – am trimis adrese catre ei  , vom mai trimite, e responsabilitatea 

lor, dar in caz de accident ne sun ape noi.  

 Ardelean Viorel – ar fi binevenita realizarea unei parcari  in  fata blocului tineretului   

din Ilba, oamenii ar avea unde parca. 

Domnul primar – vom propune  probabil realizarea unei parcari  in curtea Gradinitei 

de la Ilba 

 Jurje Andrei – este  o parcare in spatele bisericii , dar nu parcheaza nimeni acolo. 

 Ardelean Viorel  -  romano catolicii  de la Handal sunt nemultumiti ca nu si-au primit 

banii. 

 Domnul primar – avem aprobat un regulament , am dat bani la toate cultele 

religioase, dar si noi trebuie sa fim acoperiti  din punct de vedere al documentelor, 

deoarece Curtea de conturi le poate imputa cuiva.  

 Liviu Pop – alte primarii nu dau nimic la biserici. 

 Domnul Roman Dorel – sa fie montate niste indicatoare  cu stationarea interzisa, 

toata lumea isi  lasa masina in drum  si  nu este normal , nu poate trece nici masina de la 

deszapezire. 

 Jurje Andrei – cat s-a cheltuit pana acum la  deszapezire 

Domnul primar -20 mii lei,  s-a deszapezit foarte  bine, dar toti avem numai drepturi  

cand vine vorba, obligatii nu. 
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 Dorca Nicolae – firmele care executa lucrari sa-si achite impozitele si taxele locale 

si  sa nu faca lucrari de mantuiala. Am fost la Ilba, iar trotuarul din centru arata groaznic, 

apa sta pe el, este o lucrare de mantuiala, care a costat bani  multi. Masinile parcheaza pe 

el, sunt tiruri parcate, sa se ia masuri. 

Bledea Ioan – participa la lucrari cei cu taxele la zi. 

Cand eram vice aveam lucrari la inceputul si la sf  lucrarilor. 

 Dorca Nicolae – s-a turnat asfaltul pe str. Lucaciu, cine face legatura cu DE ? 

Domnul primar -  atat a fost prevazut in proiect, nu am avut aviz de la dr. nationale. 

 Bledea – noi am fost informati cu privire la toata strada. Sunt proiecte care  la 

inceput sunt prezenatate intr-un fel , iar la sf in alt fel. 

 Cadar Gheorghe -  sunt realizari frumoase in comuna , dar  este pacat de Sala de 

festivitati care este in paragina. 

 Domnul primar – nu este a noastra, am discutat chiar in consiliu despre 

posibilitatea de a o cumpara din nou. 

 Miclăus Maria -  la capela de la Bargau   ar trebui intervenit , sunt  unele stricaciuni. 

 Domnul primar – capela este in garantie , vom merge in teren sa constatam  cele 

sesizate si vom anunta constructorul. 

 Ovi Balan – doreste sa fie informat cand se poate  incepe executarea 5 ani , 10 ani. 

 Domnul primar – noi facem propriri tot timpul, nu putem sa    executam decat un 

procent din venituri. 

 Bledea Ioan – la sedinta din noiembrie a pus unele intrebari la care nu a primit 

raspuns. Ar trebui sa alegem un delegate satesc pt Handal, drumul de la Nicolae Sabou 

este  foarte rau.  

 
 

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