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PROCES  VERBAL 
 

 
Încheiat azi, 28 mai   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 încheierii exercitiului bugetar pe anul 2020  . 
3. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 . 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  decontarii transportului cadrelor didactice . 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea începerii demersurilor privind  vanzarea unui 

teren intravilan.  
6. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului  privind stabilirea unor măsuri 

edilitar gospodăresti , administrarea fondului locativ  public si privat si alte masuri pentru 
asigurarea  ordinii si curateniei în comuna Cicârlău , judetul Maramures.  

7. Diverse  
 
Domnul primar –   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   Frentiu 
Dorin Zamfir. 

Se da cuvantul domnului presedinte de sedinta Frentiu Dorin Zamfir care întreaba consilierii 
locali   daca au obiectiuni la procesul verbal de la sedinta anterioară, care este aprobat în forma 
prezentată.  

Se trece la discutarea  punctului 2  de pe ordinea de zi  - Proiect de hotărâre  privind aprobarea 
încheierii exercitiului bugetar pe anul 2020   

 Domnul primar – in fiecare an trebuie aprobat exercitiul bugetar pe anul trecut si excedentul 
bugetar. Conform referatului contabil excedent an 2020 buget local : 457.052 lei , excedent 
cumulat  ani anteriori:  510.748 lei , iar la bugetul activităților  finantate din venituri proprii :  
Venituri totale -  55.319 lei din care  

Secțiunea de funcționare – 55.319  lei 
Sectiunea de dezvoltare  -   

 
Cheltuieli totale – 33.034 lei  

Secțiunea de funcționare – 33.034 lei 
Sectiunea de dezvoltare –     
 

Excedent an 2020: 22.285 lei  

Excedent cumulat  ani anteriori:  90.492 lei 

Este supus la vot proiectul de hotarare  – 13 voturi pentru  
 Se trece la  discutarea punctului  3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre  privind  

rectificarea bugetului local pe anul 2021. 
 Domnul primar – prin Decizia de plata nr. MM_690/23.04.2021, de acordare a platilor in cadrul 
schemei de ajutor de stat „ Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor- anul I” 

mailto:primariacicarlau@yahoo.com
http://www.comunacicirlau.ro/


2 

 

si  notificarea AFIR nr.1855/04.05.2021 privind platile efectuate in cadrul proiectului” Amenajare 
alei pietonale si reabilitare sediu administrativ-primarie, comuna Cicarlau, judetul Maramures’ am 
primit banii din proiectul pe silvomediu si ultima transa de la proiectul cu primaria . Repartizarea 
propusa , in functie de necesitati este:  
 Buget local 

La partea de venituri: 
 suplimentarea bugetului de venituri cu suma de +212  mii lei, in trimestrul II al anului 

2021, la sectiunea functionare si dezvoltare, dupa cum urmeaza: 

 la indicator 430231  –      +  94 mii lei 

 la indicator 48020401 -    + 118 mii lei 

 
             La partea de cheltuieli: 

 Sectiunea functionare 

 
  Cap.5102 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +34 mii lei, suma repartizata 

astfel: la titlul I- cheltuieli de personal- suma de 18 mii lei respectiv la titlul II- bunuri si servicii- 
suma de 16 mii lei pentru asigurarea unor cheltuieli de functionare si intretinere 

  Cap.7002 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +10 mii lei, suma repartizata 
pentru asigurarea unor cheltuieli de functionare 

  Cap.8002- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +41 mii lei, suma repartizata pentru 
asigurarea platilor aferente serviciilor de deszapezire si lucrarilor de igienizare a vailor 
  Cap.8302- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +55 mii lei, suma repartizata pentru 
asigurarea unor cheltuieli cu bunuri si servicii, in baza cerintelor specifice de implementare a 
schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor- anul I” 
         Cap.8402- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 4 mii lei, suma repartizata pentru 
asigurarea unor cheltuieli cu reparatii curente de drumuri si strazi comunale 
 

 Sectiunea dezvoltare 

 Cap.8402- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 68 mii lei, suma repartizata la 
titlul IX- active nefinanciare-  pentru realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare str. Rozetei si 
str.Viilor, Ilba ” – cu suma de 18 mii lei respectiv pentru asigurarea cheltuieililor cu intocmirea 
studiului de fezabilitate necesar pentru depunerea cerererii de finantare  in cadrul PNDL 3- cu 
suma de 50 mii lei. 

  Va fi finalizat proiectul  finantat prin PNL privind  asfaltarea  strazilor. 
   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  decontarii transportului cadrelor didactice. 
Domnul primar – este vorba de decontarea   transportului cadrelor didactice pentru lunile  
septembrie , decembrie   2020, ianuarie- aprilie  2021  pentru cadrele didactice si personalul 
auxiliar  care îsi desfăşoară activitatea la Scoala Gimnazila Cicârlău.  

   Este supus la vot proiectul de hotărâre – 13 voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului  5 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind  

aprobarea începerii demersurilor privind  vanzarea unui teren intravilan. 
Domnul primar – este vorba despre terenul  de sub blocul de locuinte de la Cicarlau , care   

este solicitat de catre locatari pentru a-si putea  rezolva situatia juridica. Se va face o evaluare a 
terenului  , care va fi din nou supusa aprobarii.  

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

aprobarea Regulamentului  privind stabilirea unor măsuri edilitar gospodăresti , administrarea 
fondului locativ  public si privat si alte masuri pentru asigurarea  ordinii si curateniei în comuna 
Cicârlău , judetul Maramures.  
Domnul primar   - am reusit  sa intocmim un regulament pentru   a stabilii obligatiile  si 
responsabilitățile cetatenilor , ale noastre si ale persoanelor juridice referitor la  gospodărirea 
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localității. Sunt deasemenea stabilite sanctiunile pentru nerespectarea obligatiilor . Fata de 
proiectul propus initial am adaugat obligatiile legate de zonele de picnic . 
Liviu Pop – este bine ca s-a realizat un astfel de regulament  
 Roman Dorel –problema este sa se si puna in aplicare. 
 Domnul primar – o sa incercam cu vorba buna, prin avertismente, după care vom trece si la 
stabilirea unor sanctiuni. Trebuie  cetățenii constientizati sa nu mai arunce  gunoaie dupa bunul 
plac, sa faca colectarea selectiva,  sa –si intretina spatiile verzi si santurile din fata caselor , etc si 
impreuna o sa facem comuna frumoasa.  
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 13 voturi pentru  
 Diverse 
Domnul primar – va informez ca am  reusit sa  prindem finantare la proiectul cu tabletele scolare, o 
sa  semnam in perioada urmatoare contractul de finantare, avem licitatia gata , castigătorul , iar 
daca semnam contractul ,putem trece la achizitionare. Multe UAT-uri le-au achizitionat din bugetul 
local, nu au prins finantare si nu le pot plati. 
 Ati vazut ca am facut lucrari  de   decolmatare pe Valea Handalului , în baza protocolului cu Apele 
Romane, si am reusit sa prelungim nr.  de ore alocat pentru  a finaliza lucrarea. Trebuie 
constientizati oamenii sa nu mai arunce gunoaie . 
 Varga Adela – trebuie  mentinuta curatenia pe santuri si trotuare. 
 Bledea  - puterea exemplului  este mare si trebuie sa dam exemplu 
Balan Ovidiu  - cetatenii trebuie informati  cu privire la masuri  hotărâte.  
 Domnul primar – cu privire la gaz-  poate o sa vina in teren sa vada    despre ce este vorba cei de 
la Del Gaz Targu Mures,  ca sa vedem ce se poate face in legatura cu reparatiile. 
 Pe Handal s-a realizat asfaltarea pe care ne-am propus-o in acest an. Am inceput decolmatarea 
santurilor si  reparatiile pe drumuri. 
 Am dat in lucru proiectul privind  asfaltarea pe strada Primaverii , se va face sant pe o singura 
parte. 
 Avem o cerere – de la o firma de publicitate-Penta Media, care ar dori amplasarea  unor panouri 
publicitare  pe pasune. Unul din obiectivele mele este gasirea unei solutii pentru  dezvoltarea zonei 
din vecinatatea drumului european . Ei ar plati undeva  la 1800 lei/an , dar  ar trebui facuta 
dezmembrare , iar in cazul in care am rezolva situatia  pasunii, ar trebui sa le punem in vedere sa - 
si e dea jos.Am primit de la CJ o adresa prin care ne-au solicitat   sa le transmitem daca avem 
terenuri disponibile pentru investitii  cu panouri solare. Daca am implementa un astfel de proiect , 
am acoperii din necesarul la iluminatul public. 
Ardelean Viorel -  ar trebui sa folosim terenul respectiv pentru investitii mari. 
 Jurje Andrei  - nu  merita sa ocupam terenul respectiv cu investitii mici. 
Bledea Ioan -  sa nu le dam daca ne gandim ca in viitor sa  dam druul la investitii. Pot sa fie  
indrumati sa se adreseze proprietarilor privati din zona. 
 Roman Dorel – se poate pune eventual clauza, pâna la eventuale investitii.  
 Liviu Pop – terenul este pasune momentan. 
 Dorca Nicolar – terenul de   langa calea ferata nu poate fi folosit, cel de la intrarea principala din 
Cicarlau?. 
 Domnul primar – terenul este proprietatea CFR. O sa-i indrumam sa se adreseze persoanelor 
private , persoane fizice sau juridice din zona.  
S-a amanat din nou depunerea proiectelor pe AFM pentru gradinita. A fost initial pentru  3 mai , 
dupa care s-a   mai declat cu 3 luni. Daca o sa apara o alta sursa de finantare , prin AFIR sau 
altceva putem modifica SF . Pe AFIR cofinantarea este mica, aici este foarte mare. Ne dorim sa 
facem o gradinita la fel de frumoasa sau chiar mai frumoasa decat la Ilba. 
 Miclăus Maria  - multi părini ar dori  o gradinita cu program prelungit. 
 Domnul primar – cerintele pentru gradinita  cu program prelungit sunt multe, dar nu imposibil de 
realizat. Azi este sedinta la CJ, o sa vedem cati bani vom primi pentru proiectul cu apa. 
 Liviu Pop – legat de demersurile de la Tauti Magheraus, ce s-a mai   intamplat? 
Domnul primar -  am depus solicitarea, au si ei sedinta de consiliu. Daca primim acceptul lor , o sa 
trebuiasca sa facem licitatia pentru proiectare si lucrari si clauze de plata, pana vom avea finantare 
completa. 
 Liviu  Pop – cand se finalizeaza lucrarea de pe str. Vasile Lucaciu?speram ca ultmul strat de asfalt 
va fi drept. Lucrarile la centru multifunctional din vii? 
Domnul primar – din cauza vremii nu prea au putut lucra nici la drum , nici la centrul 
multifunctional. Am stat dupa   bransamentul la gaz, speram sa fie finalizate cat de repede. 
 Liviu Pop – se va imprejmui terenul ? 
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 Domnul primar – nu , o sa plantam niste tuia,  este si puțul acolo, oamenii sa aiba acces. 
 Roman Dorel – avem solicitări de la  cetatenii care au proprietati in Cicarlau si  vin doar la sf 
saptamanii si doresc sa le fie ridicat gunoiul. 
 Domnul primar – au tomberoane , daca solicitam  masina suplimentar ne costa in plus, avem 
facturi de 30 mii lei / luna. Drusalul are mari problemele legate de depozitare, ei au un program 
stabilit, nu  pot modifica ziua de colectare. 
 Bledea Ioan – sa-si asume  costurile de colectare. 
Frentiu Dorin -  pot sa lase la vecini , nu  merita sa dam pesta cap un program. 
 Dorel Roman  - cu privire la bransamentele la gaz , toata lumea zice ca e gratuit, ce ne puteti 
spune? 
Domnul primar – Ordinul  178/2020 care prevedea gratuitatea,  a fost abrogat in martie , anul 
acesta . Cetateanul are doua optiuni: sa-si depuna dosarul la Del Gaz si sa astepte pana cand   
vor veni sa le faca bransamentul gratuit, 90 de zile de la autorizare sau pot sa-si aleaga o firma 
care sa le faca  lucrarea si sa le fie decontate cheltuielile pe o perioada de  5 ani.  
 Dorel Roman -  am vazut niste poze publicate de domnul Horje cu troita din Cicarlau, ar trebui 
reparat un pic soclul. Un cetatean de pe Cicarlaut,   Boitor a reclamat ca s-au facut santurile , care 
sunt subdimensionate si au probleme cu scurgerea apelor. 
 Bledea Ioan – daca se face  receptia lucrarilor   la PNDL  sa nu se uite de mizeria care au lasat-o 
pe Valea Negrutii. Sa fie reglat programul  la iluminatul public. 
 Domnul primar – cu privire la PUG , cei de la AEDILIS  vor veni pe tren  saptamana viitoare pentru 
intravilan , zonificare , functiuni, etc. , dupa care o sa facem consultarea cetatenilor. Vom miza pe 
mutarea tablelor de intravilan. 
Danciu Cristian – ce ne puteti spune despre gradul de colectare al impozitelor si taxelor locale? 
Domnul primar –avem incasat pana in acest moment  , in jur de  13 miliarde, avem  noroc si cu 
serviciul de Glocal Play si  colectare on-line. Gradul de incasare este mai mare  un pic fata de anul 
trecut. 
 Jurje Andrei – va felicit pentru lucrarea de la Valea Handalului. 
Domnul primar – vreau sa cumparam ierbicid si sa intretimen zona. 
 Domnul Frentiu – cand s-a facut drumul a cazut o placa de la pod, trebuia scoasa afara  sa nu 
avem probleme mai tarziu. 
Jurje Andrei  - se trece si dincolo de pod? 
Domnul primar – incercam sa ajungem in curba. 
 Dorca Nicolae – ar trebui sa  incercam sa rezolvam problema tiganilor care circula cu carute prin 
comuna si  duminica in  vremea slujbelor   intra in casele oamenilor. 
 Domnul primar – nu le putem interzice sa circule, ce putem face , cu ajutorul camerelor de 
supraveghere sa-i putem controla. 
 Dorca Nicolae – cine este sef de post  la Cicarlau. 
 Domnul primar – nu avem momentan, domnul Groza a aplecat la judet. 
 Ardelean Viorel – cetatenii pot sa sune la Tauti  Magheraus la postul de politie . 
 Liviu Pop – si cetatenii sunt de vina , deoarece  sunt  care ii primesc si tot vin. 
 Dorca Nicolae  la Nelutu Feher nu arde  becul . 
Miclăus Maria -  drumul de la Feher in sus pe Valea Negrutii , cetatenii se plang ca e rau. 
 Balan Ovidiu – cetatenii din Handal sunt multumiti pentru  sfaltarea drumului si  speră sa ajungem 
cu el pana sus la mina. 
 Domnul primar – in doi ani probabil ca o sa  finalizeze asfaltarea. 
 Frentiu Dorin  - oamenii trebuie constientizati  ca in momentul in care solicita ceva trebuie sa-si  
faca si ei datoria de cetateni si sa-si   plateasca oblogatiile pe care le au.  

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