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PROCES  VERBAL 
 

 
Încheiat azi, 31  martie  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. Prezentarea Raportului primarului privind starea economica sociala si de mediu 

a  comunei pentru anul 2020 . 
3. Proiect de hotărâre  privind  solicitarea unui teren  pentru construirea unui bazin  

de apa. 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cumpararii unui teren . 
5. Proiect de hotărâre privind  completarea  HCL nr.  17/2021. 
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii păsunilor comunale. 
7. Proiect de hotărâre privind  actualizarea Planului de analiza si acoperire a 

riscurilor al comunei Cicarlau.  
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de 

dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în 
județul Maramureș  ADIGIDM MM.  

9.  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   
Nicolae DANUT. 

Se da cuvantul domnului presedinte de sedinta Nicolae DANUT 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 doi de pe ordinea de zi  - Prezentarea Raportului 
primarului privind starea economica sociala si de mediu a  comunei pentru anul 2020. 

Domnul primar -  dă citire Raportului privind  starea economică, socială si de mediu a  
comunei pentru anul 2020 si a Raportului privind  situatia gestionării bunurilor apartinand 
domeniului public si privat al comunei Cicârlău . Cine doreste poate sa-l   consulte pe site-
ul institutiei.  

 Se trece la  discutarea punctului  3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre  privind  
solicitarea unui teren  pentru construirea unui bazin  de apa. 

 Domnul primar – asa cum am discutat la sedintele anterioare  vom incepe demersurile  
pentru  alimentarea cu apa a comunei . În acest sens vom solicita,  daca veti aproba,   
catre  consiliului orasului Tautii Magheraus sa ne pună la dispozitie, gratuit,  un teren   de 
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aproximativ 700 mp pentru construirea  unui bazin de îmnagazinare a apei în zona 
Hosteze. 

 Liviu Pop – bazinul va deservi si orasul Tauti Magheraus 
 Domnul primar – pentru inceput nu 
Bledea Ioan – ar trebui scos   art 2  , acolo scrie  ca va  compensa necesarul de apă  

din zona Hosteze.  
 Domnul primar – art. 2 spune pentru ce va fi  utilizat bazinul,  cele doua bazine   vor 

comunica intre ele pe principiul vaselor comunicante. Vom pregati o adresa catre Tautii 
Magheraus  prin care le vom inainta solicitarea  terenului   gratuit , conform prevederilor 
codului administrativ. 

 Bledea Ioan – pe ce perioda se va solicita  terenul  
 Domnul primar-  fara o perioada detreminata 
Este supus la vot proiectul  -13 voturi pentru 
Se trece la discutarea punctului 4  de pe  ordinea de zi- Proiect de hotărâre  privind  

aprobarea cumpararii unui teren. 
 Domnul primar – am discutat  la sedinta anterioara despre intentia noastra de 

achizitionare a unui  teren de la familia Iacos in Ilba pentru a crea un drum de acces catre   
bazinul de apa care se va construi  la Ilba  si  catre proprietățile oamenilor . 

 Liviu Pop - familia Vaida nu a  cedat terenul  
Domnul primar -   dupa cum v-am informat ,  nu a dorit  sa  lase drumul de acces  în 

momentul in care s-au intabulat. 
 Varga Adela – si eu am vorbit cu ei, dar nu au vrut. 
Domnul primar – va trebui  sa   facem o investitie acolo , deoarece este  o râpă,  va 

trebui probabil facut si un zid de sprijin. 
 Frentiu Dorin – familia Iacos are intabulat terenul ? 
 Domnul primar – da . Am facut   raport de evaluare a terenului, valoarea de piata este 

undeva la 1530 de euro , noi  , conform negocierii am obtinut un pret de  5500 lei.  La 
acesta se va adauga si  cheltuielile privind  contractul de vanzare cumparare. Terenul  se 
afla in intravilanul localitatii , eu zic ca este un pret  acceptabil. 

 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  

completarea  HCL nr.  17/2021. 
Domnul primar – in sedinta  din luna februarie s-a aprobat   identificarea topografica a 

unui teren  , în completarea  terenului care s-a intabulat pentru bazinul de la Ilba, pentru  
trecerea in domeniul public, dar cei de la OCPI au respins  documentatia pentru 
completare , in sensul sa fie trecuta apartenenta la domeniul public al comunei a terenului 
în hotărâre.  

 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 inchirierii păsunilor comunale. 
 Domnul primar –   avand in vedere faptul ca  avem contracte care-si incetează 

valabilitatea   propunem  scoaterea la licitatie a  pasunilor comunale.  Forma propusa de 
noi este inchiriere , perioada minima este de  7 ani. În caietul de sarcini sunt trecute 
conditiile de licitatie, incarcatura de animale necesara, pretul de pornire.  Ei primesc in 
compensare  de la APIA o subventie pe suprafata eligibilă de pasune , care nu este 
aceeasi suprafata cu cea inchiriată. Avem o comisie formata care s-a deplasat pe pasune  
pentru  a  vedea situatia lor, avem un   deviz  intocmit de catre un  inginer autorizat pentru 
a vedea care sunt  cheltuielile  legate de lucrarile care  se fac pe pasune , prevazute in 
amenajamentul pastoral. Ofertantii trebuie deasemenea sa aiba achitate taxele la zi.   

 Nicu Bledea – de ce exista  diferenta  de pret la pasuni? 
 Domnul primar -  nu sunt la fel , exista o modalitate de calcul  cum se calculeaza pretul 

pe  trupurile de pasune, în functie de suprafata ,   masa verde, pretul  mediu pe masa 
verde stabilit  la nivel  judetean din care se scad cheltuielile de legate  de lucrările de pe 
pasune, ajungandu-se la un pret mimin de inchiriere.  
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 Secretar Georgela Pop – am discutat  cu Irinel , iar diferenta  de pret consta in faptul 
că  păsunea cu pretul de inchiriere  mai mic este în mare parte impadurita, nu este masa 
verde .  

Bledea Ioan – cum v-ati gandit să faceti cu  adăpostul de animale, intretinere, celalalt 
adăpost s-a rasturnat, cine  va face intretinerea lor, gardul trebuie refacut. 

 Domnul primar – înainte de  a scoate la licitatie  saivanul am discutat  despre saivan, 
am fost pe pasune, am luat legatura cu cel care l-a avut   inainte  sa-si faca curat si sa-l 
predea cum l-a primit, dar nu  s-a trecut nici o grantie  la incheierea vechilor contracte. 

 Bledea Ioan – trebuie modificat  caietul de sarcini  sau trecut in contract expres 
obligatiile ce le are vizavi de adăpost. 

 Domnul primar – vom trece in contract. 
 Bledea Ioan – cand  credeti ca va fi licitatia? 
Domnul primar – după 15 aprilie, o sa facem procedura legala, o sa facem anunt la 

ziar,  la monitor,  pe site, o sa anuntam la biserici . 
 Liviu Pop -  la Bargau  nu avem pasune? 
 Domnul primar – contractul  este valabil inca, expira in  2023. S-au achizitionat 

terenuri  pentru a compensa suprafata de pasune si ne dorim să achizitionam in 
continuare. Au fost pană acuma 59 de procese pe rol cu domnul Cozmuta , cu privire la 
pasune, deci ne dorim sa  facem o licitatie transparentă. Oricum pasunile situate in 
intravilan dorim sa le scoatem din circuitul agricol pentru investitii.  

 Bledea Ioan – au mai fost achizitionate terenuri pentru pasune, s-au luat in 
considerare acum? 

Domnul primar – nu  au fost, deoarece sunt parcele mici. 
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  

actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Cicarlau.  
 Domnul primar – asa cum stiti în fiecare an  actualizam Planul de acoperire si analiza 

a riscurilor, l-am  completat cu datele pe anul 2021. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre  - 13 voturi pentru . 
 Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind  

modificarea  statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  pentru gestionarea 
integrate a deseurilor , care ne-au trimis   spre  aprobare , în sensul  că cotizatia sa fie 
platita pana la  sfarsitul lunii martie  , iar sedintele sa  se poata organiza in sistem online, 
in contextul pandemiei.  

Este supus la vot proiectul de hotărâre – 13 voturi pentru  
Liviu Pop  - s-a găsit un loc de depozitare pentru deseuri ?  
Domnul primar -  din câte stiu la Asuaj , dar a iesit lumea in strada. 
 Este supus la vot proiectul  de hotărâre  - 13  voturi pentru  
 Diverse 
Domnul primar – am avut o cerere   adresată  primarului si consiliului local din partea 

domnului Mehes Nicolae  din Cicarlau,  prin care a solicitat sa-i permitem accesul  din  
strada catre  sala de sport  la proprietatea sa.Asa cum stiti am fost deacord sa-i dam   
acordul de acces catre proprietate  domnului Viscolkz Anton ,  cu conditii , dar în cazul de 
fata i-am comunicat ca  nu putem sa-i  dam  acces , deoarece terenul din fata  proprietatii 
sale este pe Statul Roman , iar în zona sunt amplasate pompele de la sala de sport.  

 Mai este cererea domnului Medves Nicolae , din Ilba care  in numele mai multor 
proprietari din zona  Lazuri  sunt nemultumiti de  lucrările care s-au efectuat pe canalele 
ANIF. 

 Domnul Petric - canalele   de drenaj nu le-au scos in canalele mari .   Anul trecut  au 
facut   lucrari, dar nu le-au terminat , anul acesta in baza fondurilor alocate o sa continue 
lucrarile.  Vom face totusi o adresa catre ANIF sa le aducem la cunostiinta nemultumirile 
oamenilor. 

Domnul primar – mai avem cererea domnului Pop Aurelian din Cicarlau , care solicita  
acordarea unui ajutor de urgenta pentru  refacerea anexei care i-a fost   afectata de un 
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incendiu. Ii vom comunica   ca nu avem deocamdata aprobat bugetul local si vom  lua in 
considerare cererea lui dupa aprobarea bugetului local. 

 Viceprimar Danut  Nicolae -   avem o hotărâre in acest sens parca.  
 Varga Adela  - s-a stabilit parca  4 -5 mii  . 
 Domnul primar – mai avem cererea  doamnei Haiduc Maria si Sabou Nicolae , 

mostenitori   testamentari ai domnului Sabou Nicolae  care doresc sa  doneze  comunei  
bisericuta de lemn. Terenul pe care este amplasata  bisericuta apartine  Asociatiei 
Comunelor din Romania, a fost vandut de domnul Sabou. Am discutat la intalnirea de la 
Viseu cu domnul Draghici despre  acest lucru si cu domnul Emilian Pop, iar ei sunt 
deacord sa ne  dea dreptul de al folosi. O sa facem o comisie pentru a ne  intocmii un 
proces verbal cu ceea ce ni se va preda, sa trecem bisericuta in domeniul public . Va fi un 
obiectiv pe care-l vom cuprinde in Drumul Maramuresului . 

 Varga Adela  - doar bisericuta, casa nu ? 
Domnul primar – doar bisericuta , casa  nu poate fi  folosita 
 Frentiu Dorin -  in anii 1996-2000 i-am acordat prin consiliul local lemne pentru 

constructia bisericii. 
Liviu Pop-  eu nu am stiut ca terenul  a fost dat 
Domnul primar – a fost vandut de catre domnul Sabou ACOR-ului. 
 Am rezolvat probema cu drumul  din Ilba catre Toag 
S-au inceput lucrarile de verificare a conductei  vechi de gaz la Ilba. Vineri vom avea o 

sedinta cu privire la problema gazului  la CJ. 
 Am dat drumul la lucrarile pe PNDL – drumuri. 
 Am  afisat proiectul de buget pe anul acesta , care poate fi consultat la sediu.În doua 

saptamani  , maxim trei sa-l aprobam. 
 Am discutat despre toaletarea pomilor de la DE , aceasta va fi amanata un pic. 
 Va vom prezenta in continuare impreuna cu domnul Petric si Laura propunerile pentru 

intravilan si extravilan,  am facut anunturi sa fie  consultati si cetatenii.Asa cum stiti   
trebuie sa actualizam PUG al comunei Cicârlău, care a fost aprobat  in 2010 si a expirat 
anul trecut, am facut  etapa premergatoare , adica  intocmirea studiilor de fundamentare. 
Am  aprobat   mentinerea valabilitatii PUG –lui pana la  aprobarea noului PUG.   

Domnul Petric-  la propunerile noastra am avut in vedere faptul ca   avem o suprafata 
der pajisti si pasuni  cu care suntem   inscrisi  la Ministerul Agriculturii  , suprafata pe care 
noi nu o putem diminua . In 2010 cand a fost apobat vechiul PUG  a fost introdusa o 
suprafata mare in intravilan, in zona industriala, ceea ce  insemna ca s-a redus  suprafata  
de pajisti , prin schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor. Daca terenul este in 
intravilanul localitatii  omul nu mai are nevoie de avizul Directiei agricole pentru  scoaterea 
din circuitul agricol. Am propus  zone noi de intravilan, am scos unele zone in care nu se 
poate construi, am scos zonele de protectie si zonele cu interdictie  in constructii. Cetățenii  
care doresc  informatii, care au propuneri se pot adresa primariei. 

 Liviu Pop – oamenii nu prea au inteles nimic din anunt 
Laura Pop –acuma suntem la faza preliminara, unde  stabilim intravilanul – 

extravilanul, functiunile, zona verde, zone cu inerdictii, dupa care  o sa  le putem pune la 
dispozitie cetatenilor si celor interesati plansele cu propunerile noi de PUG. 

Liviu Pop – limita de hotar cu Tautii a fost stabilita ? 
 Domnul  Petric  este stabilita din anul 2011.  
  Am extins unele zone de intravilan in zona Vii, unde sunt constructii, am redus  in zonele 
unde am considerat ca nu se poate construi,  am extins in  zona Valea Negrutii, Sub 
Coaste, Valea Mare, Calimani, Cicarlaut . Pe Valea Mare , in zona  cabanei, am modificat 
amplasamentul  intravilanului in zona  de la cabana , lac , saivan. 
 Bledea Ioan – în zona de sus de cabana este o zona accidentata , cu pietre, nu-si are 
rostul, peste drum este o panta foarte mare, cand s-a propus zona  s-a gandit constructia 
unui lac de acumulare.  
 Domnul Petric- putem merge pe teren  sa vedem la fata locului. Am  repozitionat zona de 
intravilan  de la casa  familiei MUntean , pe limita lor de proprietate . 
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 Am mai largit zona de intravilan si la Ilba , in zona Poienilor, Turan ,  in Handal.  
 Bledea Ioan  - la halta  nu s-a modificat nimic 
Laura Pop – nu  sunt utilitati in zona, nu  are rost sa modificam 
 Domnul Petric -  am restrans un pic zona  , am mers pe intabularile  oamenilor. 
 Pe Valea Porcului am    mentinut zona de picnic. 
Ardelean Viorel -  am putea dezvolta zona,   am putea face schimb de teren cu  cei care 
doresc    teren in zona. 
 Domnul Petric- da, cu evaluare putem. 
 Jurje  Andrei – putem veni cu mai multe idei, dar  daca s-ar face schimb ar fi  terenuri in 
mai multe zone, nu ar fi  compacte. 
Domnul primar – am hotarat  ca vom cumpara terenuri si vom aloca bani, putem face ceva 
frumos, sa facem un plan, ce anume se poate construi, cum , sa fie mai multe modele, sa 
fie lasata o zona  libera pentru cei care   merg ocazional in zona.  
 Domnul Petric -  am mai propus zone de intravilan in Bargau , in zona Pietrar si  linia 
Bargaului. 
 Ardelean Viorel- mai putem sa ne gandim si la Satul Pustiu din Ilba. 
 Frentiu Dorin – este proprietatea  composesoratului Ilba  
 Domnul Petric- pe  Str. Dragostei in Bargau am propus   o zona de intravilan , deoarece 
se dezvolta si sunt constructii in zona respectiva. 
Miclăus Maria – cat  va fi in intravilan si cat in  extravilan in zona? 
Domnu Petric-  nu stiu 
 Liviu Pop- inToag Grofului cat intravilan este? 
Domnu Petric – nu stiu exact 
 Ardelean Viorel -  în Ilba  cat este  intravilan  
 Domnul Petric – între Ilba si Cicarlau este intravilan tot de la  calea ferata si pana la 
padure. Înspre padure este  delimitata zona de locuit , iar catre drumul national si catre 
calea ferata este zona industriala  .  
Ardelean  Viorel-   eu am teren in zona si nu pot construi. 
 Domnu Petric poti construi in zona industriala ,  nu este interzis , dar poti construi  
conform    specificatiilor  zonei. Catre deal  case de locuit , in rest firme.  
 Frentiu Dorin -  în  2010 cand a fost aprobat PUG asa a  fost  aprobata  zonificatia. 
 Ardelean Viorel – de ce nu se face zona industriala in zona Lazuri peste calea ferata. 
 Bledea Ioan – în toate tarile dezvoltate  zonele industriale sunt  la  drumurile nationale. 
  Domnul primar -    nu se poate , cine  suporta    utilitatile, noi , din ce fonduri? 
Ardelean Viorel-  mie nu-mi convine ca pe terenul meu sa nu pot construi. 
Domnul primar - cu PUZ poti construi. 
 Liviu Pop – l-am chemat pe  drumul de la pompe pe domnul vice sa-si spuna parerea  
despre  starea drumului. 
 Domnul primar -  am  fost si am vazut ca are o dilatare, dar am vorbit cu dirigintele de 
santier  si nu   este o problema , este permisa . Am verificat cate poduri  sunt, problema ca  
s-a intrat pe  drum cu  un peridoc de mare tonaj si s-a lasat. 
 Liviu Pop  - eu nu sunt specialist,  se dilata si se duce catre sant, că se dilată 2 cm  nu e 
nimic, dar cand se dilata 10 cm? 
 Domnu primar - Lucrarea este in garantie, orice  stricaciune intra in sarcina 
constructorului. 
Liviu Pop – intreaba daca  reparatiile  care  sunt necesare  la cabana de pe pasune vor fi 
cuprinse in buget? 
Domnul primar – stiu ca trebuie sa ne ingrijim de bunurile care le avem , dar  nu avem 
bani. In proiectul de buget am pus bani la  proiectul cu apa, gazul la Ilba , drumul de la 
Handal , bani pentru salarii pana in  luna a noua, cheltuieli de functionare, reparatii pe 
drumuri si nu mai avem bani. Firmele sunt motorul  dezvoltarii, de aceea  imi doresc ca 
atragem  investitori si sa   facem ceva cu   pasunea de la drumul european.  
 Jurje Andrei – o sa ne sara lumea in cap daca bagam bani in ea 
Dorca  Nicolae – trebuie sa ne gandim ce facem cu ea 
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 Balan Ovidiu -   trebuie sa facem putin la ea , pt ca oricum nu este functionala 
Varga Adela – au cerut-o vanatorii , putem lua in calcul si  cererea lor.  
Liviu Pop  drumul din Vii  ar trebui reparat. La centrul d e la scoala vii se introduce gazul ? 
 Domnul primar- da, am demarat documentele 
 Varga Adela  -  statia de epurare de la Handal  , de pe Valea Colbului  a fost facuta prea 
sus , iar  de la halta  apacare  se scurge  este foarte murdara. 
Domnul primar – in urma ploilor l-am  trimis pe Danut ca mi-a fost frica sa nu se reverse  
apa din mina. Ei se scot si au zis ca au fost blindate, inchise.  
  Frentiu -  statia a fost  amplasata prea  sus , trebuia amplasata mai jos sa cuprinda  toate 
gurile de mina.  
 Bledea Ioan – problema va fi cand se va revarsa apa.  
Varga Adela  - nu am putea face un proiect pe strada garii care sa cuprinda  apa, 
canalizare , tot si sa se asfalteze. 
Domnul primar –pe programul national  de reziliere , care ar fi o continuare la PNDL , nu 
se vor mai aproba, din surse am aflat , proiecte de   asfaltare daca infrastructura  de apa , 
canal nu este realizata. Daca vom aproba  bugetul vom repara strazile, drumul pana la 
capela este groaznic. 
 Bledea Ioan – intreaba unde se fac intabularile gratuite? 
 Domnu Petric- La Ilba – Cabina, Lazuri . 
 Bledea Ioan -  responsabilitatea celor de la drumuri este si curatarea santurilor de la 
drumul european , daca ei ar face lucrarile nu am mai avea probleme cu   apa care 
balteste pe terenurile oamenilor.  
 Jurje Andrei – intreaba daca sunt probleme cu gazul la Ilba 
 Domnul primar – dupa verificarile pe care le va face   vom vedea cu ce probleme ne 
confruntam pe reteaua veche. Noi am obtinut solutiile tehnice si pe str. Izvorului  , dar 
conform  legislatiei nu mai avem voie sa facem lucrari  la gaz. 
Bledea Ioan – si pe Valea Mare au fost solicitari. 
 Jurje Andrei – ar fi o solutie ca firmele sa-si curete santurile de la   DE. 
 Bledea Ioan – problema este ca atunci cand firmele merg  la  cei  de la drumuri pentru 
aviz li se cer niste sume exorbitante. 
 Dorca Nicolae – s-a facut o fantana sus pe  str. Pticlau, dar nu s-a asigurat , exista 
pericolul sa cada cineva in ea. Sa se  ia legatura cu cine a facut-o sa o ingradeasca . 
Balan Ovidiu  - intreaba daca mai exista  o situatie a cotizatiilor la gaz a  oamenilor din Ilba 
 Frentiu Dorin – exista o situatie la D-na Mirela  
Balan Ovidiu  - intreba daca vor continua asfaltarea pe  str. Unirii , la Ilba 
 Domnul primar – am  dat ordinul de incepere la lucrari. 
 Ardelean Viorel-   daca se considera ca cabana de pe pasune ar trebui pusa la punct  ar 
trebui  facuta.  

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

  
 
 
 

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

 
  


