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PROCES  VERBAL 
 

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

 Sunt prezenti 13   consilieri locali din totalul de  13 consilieri . Participă d-nul primar Lupse 
Sorin, viceprimar Dănuț Nicolae, secretar  general al comunei Georgela Pop, consilierul personal 
al primarului – Herța Marius Nicolae, Irinel Ghigeanu, consiier juridic   si Mirela Miclăus.  , 
inspector.  
 Şedinţa este deschisă de primarul comunei care  da citire ordinii de zi :  

1. Proiect de hotărâre privind    aprobarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul  2022. 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  aprobarea Planului anual de achizitii pentru anul 

2022  si a Strategiei  anuale de achizitii publice pentru anul  2022.  
3.  Proiect de hotărâre  privind participarea la Programul privind creșterea eficienţei 

energetice a infrastructurii de iluminat public. 
4.  Proiect de hotărâre  privind  completarea domeniului privat al comunei.  
5. Proiect de hotărâre privind  neasumarea responsabilității organizării si derulării 

procedurilor de atribuirea contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia  produselor 
aferente programului si a  contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative la nivel local . 

6. Diverse  
 

Domnul primar –  Supune la  vot ordinea de zi propusa  13 voturi pentru.  
 Se da cuvantul  domnului Ardelean Viorel, presedinte de sedinta , care întrebă consilierii daca au 
obiectiuni la procesele verbale anterioare, care sunt aprobate in forma prezentată.   

  Se trece la discutarea punctului  1 de pe ordinea de zi -  Proiect de hotărâre privind 
aprobarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul  2022. 
 Domnul primar-   pentru anul urmator nu am propus majorarea impozitelor si taxelor locale pe 
considerentul l  cresterilor  care au explodat  in ultimul an. Am propus totusi  majorarea  impozitelor 
cu rata  inflatiei prevazuta de MFP  de  2.6%. 
  Mirela -  am  majorat unele taxe locale , precum  taxa pentru certificatele de urbanism , au fost 
eliminate unele taxe pe stare civilă , taxa pentru oficierea casatoriei   am cumulat-o intr-o  singura 
taxa pentru oficiere, indiferent  de locatie , în afara orelor de program la  100 lei.  Trebuie vorbit cu  
cetatenii, toata lumea isi cere drepturile , dar obligatiile    nu si le respecta . Avem  pusi de la 
bugetul local 180 mii lei pentru  serviciul de salubrizare, cei care-si platesc  salubrizarea tot platesc 
, cei care nu nu.  Daca  intr-o zi nu vine gunoiul suna ca ne aduc gunoiul la primaries au acasa la 
mine. 
 Frentiu Dorin  - normal ar fi sa marim impozitele, pentru ca toate  preturile au crescut .  
 Ovi Balan  - normal este daca ai o proprietate sa platesti. 
 Bledea Ioan-  daca ai  un salar , platesti impozit dupa el, normal ar fi din profitul tau sa nu mai 
pltesti nici un impozit pe proprietate.  
 Dorca Nicolae – care este gradul de colectare la   deseuri? 
 Mirela – 50% 
 Dorca Nicolae – trebuie sa se faca ceva cu cei care nu platesc 
Bledea Ioan – se va plati din ce in ce mai putin , oamanii nu vor mai plati nici fizic , dapoi online. 
 Liviu Pop – sustin propunerea de majorare a  impozitelor doar cu rata inflatiei, dar trebuie facut 
ceva si cu cei care nu platesc. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 13 voturi pentru  
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Se trece la discutarea punctului  2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind  aprobarea  
aprobarea Planului anual de achizitii pentru anul 2022  si a Strategiei  anuale de achizitii publice 
pentru anul  2022. 
 Domnul primar -  proiectul   se completează  pe parcursul anului  , iar la aprobarea bugetului se 
stabilesc ce proiecte de investitii se vor realiza. O sa avem foarte multe cofinantări la proiectle pe 
care dorim sa le implementăm. 
  Liviu Pop – am cerut sa se treaca strada  Print Master si   sa se faca iluminatul public. 
 Bledea Ioan – este trecuta  refacerea cabanei ?  
Domnul primar – da 
Este supus la  vot proiectul de hotărâre  - 13 votuir pentru  
Se trece la discutarea punctului  3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre  privind participarea la 
Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public 
 Domnul primar – am pregatit depunerea proiectului  pentru  modernizarea  iluminatului  public , 
care  prevede   570 de leduri inteligente schimbate , in Cicarlau, Bargau si Ilba,  iar ce se va 
schimba  vom inlocui la Ilba. Cofinantarea este de  5 %. Dorim sa mai implementam un proiect 
pentru statii de incarcare a amasinilor electrice , care se  subventionează  100%. 
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  completarea 
domeniului privat al comunei. 
Domnul privat –a sa cum stiti am aprobat reparatiile la tevile de la Ilba pentru punerea lor in 
functiune ,am aprobat preluarea lor de la Asociatia  de Gaz  Ilba printr-un act notarial , iar dupa  
finalizarea lucrărilor le vom preda in administrarea DEL GAZ GRID-lui, motiv pentru care venim cu 
propunerea de trecerea a lor in doemniul privat al comunei.  Pana in acest moment sunt finalizate 
aproximativ 80% din reparatii, urmand  ca pana la sfarsitul anului, daca ne ajuta Dumnezeu sa 
putem sa le punem in funcntiune.  
 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  neasumarea 
responsabilității organizării si derulării procedurilor de atribuirea contractelor / acordurilor cadru 
pentru achizitia  produselor aferente programului si a  contractelor/ acordurilor cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local . 
Domnul primar  - am primit de la CJ MM  o adresa prin care  ne solicita sa ne asumam sau sa nu 
ne asumam   orgazizarea si  derulării procedurilor de atribuirea contractelor / acordurilor cadru 
pentru achizitia  produselor aferente programului si a  contractelor/ acordurilor cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local , adica   proiectul cu laptele si cornul  
Secretar general UAT -  in  2019 am  hotărât  prin HCL ca delegam  aceasta obligatie catre CJ 
MMM , care implementează proiectul la nivel judetean, motiv pentru care propunem acelasi lucru.  
 Este supus la vot proiectul de hotărâre-  13 voturi pentru . 
Diverse  
Domnul  primar am primit oficial raspunsul celor de la Tautii Magheraus prin care   ne transmit  
punctul de vedere al Vitalului, care spune ca conducta de alimentare   a bazinului de la Tauti nu 
face face  sa alimenteze momentam si Cicarlaul. 
Bledea Ioan – cand v-am spus  ca sta va fi raspunsul celor de la Tauti , a-ti zis ca nu-mi doresc 
apa la Cicarlau. 
 Domnul primar – rata de colectare a impozitelor in acest moment este  de 54 % la Bargau, Handal  
33 %, Ilba 29,7%, Cicarlau 49,6%.  Este mica , dar  am reusit sa colectam totusi peste 20 miliarde , 
mai mult decat anul trecut si se vor mai incasa pana la sfarsitul anului. La persoane juridice rata de 
colectare este de  32,2%. 
 Bledea Ioan-  rata de colectare este pentru Drusal ? 
 Domnul primar – nu , pe tot. 
 Frentiu dorin – procentele sunt de la populatie ? 
 Domnul primar – da  
Bledea Ioan – care a fost procentu pe anul  trecut?  
 Domnul primar – nu mai stiu,  a  fost luna in care facture  la Drusal a fost de  26 de mii, cel mai 
mult a fost de 44  de mii , au fost alocati multi abani de la buget  pe care trebuie sa- I recuperam 
cumva, dar  daca Drusalul  nu ar colectat ar suferi  si cei care platec , ceea ce nu este corect. 
 Bledea Ioan  - ar trebui cipati cei care  platesc , dar problema e ca cei   care nu platesc o sa 
arunce gunoiul si trebuie sa curate altii dupa ei.  Ar fi normal sa platim lunar gunoiul. Eu  asa o sa 
fac inceand cu anul viitor , o sa platesc lunar. Sa-si colecteze si ei serviciul, nu este normal noi sa 
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incasam sis a platim pentru ei. Cum exista case de marcat pentru comert asa ar trebui sa aiba si ei 
pe masina.   De la fractia uscata ei ar trebui sa ne returneze ceva. 
 Domnul primar – am primit anul trecut  33 mii , am acoperit cu ei o luna. 
 Ovi Balan – am facut o propunere sa fir afisati restantierii, cate executari silite se fac  
 Domnul primar – se  fac , se respecta procedura si se verifica tot timpul  restantierii. 
 Bledea ioan – cate s-au facut  in 2019? 
 Domnul primar  -  nu stiu  
 Dorca  Nicolae- de ce nu cumparam noi o masina sa colectam ? 
 Domnul primar -  nu putem , este delegate serviciul la nivel de judet. 
 Ovi Balan – procentul putem sa-l afisam  , sa-i mai indemnam sa plateasca 
 Domnul primar -  da, am pregatit un anunt in acest fel. 
Ovi Balan – am mai solicitat sa se  faca iluminatl pe cararea care duce pe ulita garii. 
 Secretar general UAT  - este domeniu privat  
 Ovi Balan – am stiut ca asa o sa-mi raspunde-ti. 
Domnul primar – cu privire la  darurile pentru copii,  in  decembrie o sa impartim cadouri   copiilor  
din comuna .Au fost  comandate aproximativ 900 de cadouri. 
 Cu privire la  proiectul pentru echipamente sanitare am primit o informare  de la minister cprin care  
am fost informati ca  este  dubla  finantare, am depus noi cerere, dar doamna director a depus si 
ea cerere impreuna cu CJ MMM , fara sa intrebe. O sa discut cu cei de la CJ MMM sa  scoata 
scoala din proiect , sa poata sa rămana doar proiectul nostru. 
 Cei de la proiectul mare  de apa canal POIM a scos Ilba de la canalizare, deoarece zic ei ca nu ne 
incadram in standardele de cost /  persoana. Mai sunt cateva localitati care au fost deasemenea 
scoase din proiect. Am avut discutii cu cei de la DSP pentru bazinul de apa de la  domnul 
Zoicas.DSP-ul zice ca sunt anumite conditii pe care trebuie sa  le intruneasca  bazinele de 
inmagazinare.   Le-am trimis toate  documentele  pe care le-au avut ei cand au primit finantarea pe 
ferma de curcani. 
Este prezent la sedinta domnul Cozmuta  Gheorghe  care doreste sa ia cuvantul . 
Domnul Cozmuta Gheorghe – din pacate  primaria  are numai empatie fata  de mine si fata de 
satul Bargau , s-au facut  acte false  de comisia locala si comisia judeteana  si au fost facute   acte 
false de proprietate. 
Domnul primar – in momentul in care  ne defaimati si  cand ne   intentati numeroase  procese  si 
noi avem dreptul si  obligatia sa ne aparam,  sa  ne indreptam impotriva dumneavoastra.  
Bledea Ioan -   atata timp cat ne-ati acuzat  de fals suntem  datori sa arat[m oamenilor adevarul si 
sa ne aparam. 
 Cozmuta Gheorghe – nu aveti dreptul la pasunea de la Bargau deoarece nu a-ti detinut-o 
niciodată.  
Cadar Gheorghe  -  propune consiliului local si primarului recompensarea  domnului Dorel Macarie, 
care a publicat trei volume de poezii , a obtinut numeroase premii, de curand a obtinut  premiul 
juriului la Festivalul national de poezie George Cosbuc de la Bistrita . in 11  decembrie implineste 
66 de ani  si am putea sa-l recompensam cumva. 
 Bledea ioan – eu l-am propus de mai multe ori la  ca cetatean de onoare. 
Cadar Gheorghe-  mai este domnul Viskolcz Marc care in luna ianuarie implineste 100  de ani    si 
a fost   avansat  in anul  2021 la gradul de locotenent.  
 Cu privire la colectarea   deseurilor  paralel cu masina Drusalului  ar putea merge si politistul local  
cu un tabel   la indemana cu cine si-a platit si cine nu. 
 Domnul primar – politistul merge pe traseu impreuna cu Drusalul, dar  nu putem sa facem acest 
lucru deoarece s-ar pierde foarte mult timp, nu le-ar ajunge o zi pentru colectare. Am  putea sa 
facem   acest lucru luând  2-3 strazi odata . trebuie sa  recuperam cumva din sume 
 Dorca  Nicolae -  de la persoane juridice  cum se incasează? 
  Domnul primar – ei au contract direct cu Drusalul. 
 Dorca Nicolae – este o masina pe linia Bargaului care sta acolo de vreo  trei luni, vine iarna , va fi   
greu sa se faca deszapezirea, daca  toti isi lasa masinile in drum.. 
 Liviu Pop – a cui e masina  
Domnul primar – am facut adresa la politie sa vedem a cui e masina  are nr. MM –VPE. 
Dorca Nicolae -  ar trebui sa se intervina cumva  impotriva omului  de pe Valea Negrutii care are 
tot felul de gunoie . 
 Jurje Andrei – felicitari pentru bradul de la Ilba , anul acesta este foarte frumos, să speram ca si 
instalatia  va fi frumoasă ,  sa nu fie numai aruncată pe el.  Este gata contractul cu deszapezirea? 
 Domnul primar – da 



4 

 

 Danut Nicolae – referitor la lemne , în momentul in care  se depun cererile , Mirela verifica  daca 
si-au achitat impozitul. 
Bledea Ioan – sunt oameni care si-au facut cerere din vara si nu au primit lemnele. 
 Ardelean  Viorel – de o luna il sun pe padurar si nu mi-a adus lemnele. 
 Domnul primar -  in ultima perioada lemnele s-au scumpit foarte  mult, in vara am avut lemne  cu 
duiumul, eu am fost la  receptie si  erau 500 m 3, da erau amestecate si nu  prea a convenit 
oamenilor , dar  acuma pana nu au deschis alta partida nu prea au avut. 
 Danut Nicolae   - lemnele s-au scumpit , la noi  se vand  tot la 140 lei, dar lumea  nu intelege ca   
nu noi le ducem acasa, lemnele sunt in rampa , degeaba ne sună pe noi.  Noi nu  oferim transport. 
Sunt multe cereri depuse acuma . 
 Dorca Nicolae -  cine nu si-a cumparat pana la ora actuală lemne ,  cumperi ce ti de dă. 
 Danciu Vasile – ati citit articolul din ziar pe care l-a publicat domnul Cozmuța, daca nu sa-l cititi, 
trebuie sa mergem pana la capăt să ne apăram. 
 Bledea Ioan  - in luna septembrie am intrebat daca s-au verificat pasunile, ar trebui sa umblati un 
pic la reglatul iluminatului public  
 Domnul primar – vă rog sa ne ajutati uh pic cu iluminatul festiv. 
 Roman Dorel- referitor la proiectul de alimentare,  nu inteleg de ce am fost exclusi de la canaliare , 
ar trebui insistat mai mult. Cu privire la Drusal ar trebui   pusi  la fiecare fluturasi.  
 Domnul primar – asa se imtampla cand est un proiect mare,la nivel judetean ,  mai multi au fost 
excluși , Cavnic, Grosi. Am vorbit cu cei de la Eptisa  si  ADI  apa canal  si  ei ne sprijina  cu 
proiectul , dar cel mai bine este depunerea individual. Am cautat surse de finantare , pe AFIR  s-a 
incheiat , este posibil sa se  deschida din nou in 2022 
 Bledea Ioan -  asa era  proiectat sa se mearga impreuna apa cu canalizarea si acuma motivează 
ca nu este aglomerare si nu se justifica costurile , nu putem sa zicem ca Ilba nu este aglomerare.  
 Adela Varga  - solicita inlocuirea becului de la magazine de la Ilba 
 Danut Nicolae -  acuma s-a facut   si domnul doctor  zis  pe strada Livezii . s-au verificat toate. 
 Adela varga  -  drusalul este firma private, sa-si faca contracte individual cu cetățenii. 
 Domnul primar – nu se poate , este delegate serviciul la nivel judetean  
Liviu Pop -  referitor la zona Vii , cum stă cu gradul de colectare , deoarece din zonă vin foarte 
multi bani. Solicita sa  se faca  iluminatul pe strada  Print Masters . 
Domnul primar – problema e ca  nu este retea de  iluminat  stradal, trebuie stalpi, retea.  
 Liviu Pop – referitor la cadourile pentru  copii sau familii nevoiase  imi donez indemnizatia pentru  
cadouri, indeamna sip e altii sa facă la fel. 
 Bledea Ioan – sunt   si altii care donează , dar  nu spun. 
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi, se declara inchisă sedinta ordinara a consiliului local din 
data de  26 noiembrie    2021.  

 
        PRESEDINTE DE SEDINTĂ                  CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL            
               Ardelean   Viorel Aurel                                     COMUNEI CICÂRLĂU    
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