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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA CICÂRLĂU 
CONSILIUL LOCAL CICÂRLĂU  

     CIF 3627374 
Cicârlău, str. Unirii, nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 

e-mail primariacicarlau@yahoo.com; web www.comunacicirlau.ro 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
Încheiat azi, 29 octombrie   2021   în şedinţa ordinară a Consiliului Local Cicârlău. 

 Sunt prezenti 12  consilieri locali din totalul de  13 consilieri . Lipseste domnul Ioan Bledea. 
Participă d-nul primar Lupse Sorin, viceprimar Dănuț Nicolae, secretar  general al comunei 
Georgela Pop, consilierul personal al primarului – Herța Marius Nicolae, Irinel Ghigeanu  si Bozga 
Simona  , inspector.  
 Şedinţa este deschisă de primarul comunei care  da citire ordinii de zi :  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 . 
2. Proiect de hotărâre  privind decontarea transportului cadrelor didactice. 
3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea scoaterii din evidenta analitica a createlor ficale 

pentru care s- a împlinit termenul de prescriptie. 
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea incheierii unui  contract de asistentă juridica si 

reprezentare in instantă.  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui Act de partaj  voluntar  pentru 

reteaua  de distributie a gazelor naturale din localitatea  Ilba, comuna Cicârlău, judetul 
Maramures.  

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului de lucrări nr. 6421/ 21.10.2021   
dintre comuna Cicârlău si SC CC ITALCARD SRL . 

7. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Contractului de prestări  servicii privind  
deszăpezirea  în comuna Cicârlău . 

8. Proiect de hotărâre privind identificarea topografica a unor strazi.  
9. Proiect  de hotărâre privind aprobarea devizului general  si a cererii de  finantare pentru 

proiectul  ,, Extindere retea de alimentare cu apă în localitatea Cicârlău, comuna 
Cicârlău, judetul Maramures ”.   

10.  Diverse . 
 

Domnul primar – fata de ordinea de zi propusa  mai propunem urmatoarele proiecte:  
 Proiect de hotărâre privind  aprobarea procedurii  pentru esalonarea  la plata a impozitelor si 
taxelor locale. 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local in comisia  de evaluare a 
concursului pentru ocuparea posturilor de conducere din cadrul Scolii Cicarlau. 
Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  obiectivului de investitii ,,Cresterea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei  la Grădinita  cu program normal din localitatea  Cicârlău, judetul 
Maramures”. 
 Supune la  vot ordinea de zi propusa  12 voturi pentru.  
 Se da cuvantul  doamnei Adela Varga – presedinta de sedinta  
  Se trece la discutarea punctului  1 de pe ordinea de zi -  Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2021. 
 Domnul primar-  am primit la rectificare  360 mii lei si 35 mii lei , total  395 mii lei  
Am repartizat  banii primiti pe  capitol bugetare astfel  ca sa acoperim  cheltuielile  pe care le avem  
 Simona Bozga – am  propus următoarele  modificari la bugetul local.  

La partea de cheltuieli: 
Cap 6702- se majoreaza creditele bugetare cu suma de 9 mii lei , suma necesara pentru 

asigurarea cheltuielilor cu taxe si avize in vederea intocmirii SF privind obiectivul de investitii 
”Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la caminul cultural din Bargau, 
judetul Maramures”; 
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Cap 7002- se majoreaza creditele bugetare cu suma de 285 mii lei, suma repartizata pentru 
finantarea obiectivului de investitii „Retea de gaz Ilba”  

Cap 7402- se majoreaza creditele bugetare alocate la titlul II- bunuri si servicii cu suma de 
66 mii lei, suma necesara pentru asigurarea cheltuielilor cu transportul si colectarea deseurilor 
menajere aferente lunilor august- septembrie 2021 

Cap  8402- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 35 mii lei, suma repartizata 
astfel: 

- suma de 15 mii lei pentru finantarea obiectivului „ Asfaltare strada Primaverii 

Cicarlau” 

- suma de 2 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu taxe si avize in vederea intocmirii 

SF privind obiectivul de investitii ”Reabilitare si modernizare drumuri si strazi in 

comuna Cicarlau, judetul Maramures” 

- suma de 18 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu reparatiile curente la drumurile 

si strazile din comuna 

- Modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2021, dupa cum urmeaza: 

 
- Se diminueaza creditele bugetare alocate obiectivului” Realizare teren fotbal Handal” in 

suma de 5 mii lei si se redistribuie la cap.6702 - titlul II- bunuri si servicii cu aceeasi suma  
- Se diminueaza creditele bugetare alocate obiectivului” Amenajare parc central Cicarlau” in 

suma de 50 mii lei si se redistribuie la cap.6702 - titlul II- bunuri si servicii cu aceeasi suma  
- Se diminueaza creditele bugetare alocate obiectivului” Retea alimentare cu apa Cicarlau” in 

suma de 478 mii lei si se redistribuie la cap.6502 - titlul IX- active nefinanciare cu aceeasi 

suma  

 Am propus deasemenea virări de credite intre capitol bugetare,  pentru a acoperii  cheltuieli si 
pentru  fondurile care au fost prevazute pentru realizarea diferitor obiective , dar care nu s-au 
realizat. 
 Domnul primar – legislatia ne permite si avem  fonduri disponibile pentru   plata contavalorii  
echipamentelor IT care au fost achizitionate prin proiectul implementat la scoala,  urmand ca 
noi sa ne recuperam banii  . Avem si o solicitare in acest sens din partea firmei care  a distribuit 
echipamentele si care astepta si ei banii sa-si plateasca furnizorii la randul sau. Avem aceasta 
posibilitate legala. 
 Simona Bozga – durează la minister foarte mult  procesarea  documentelor si intarzie cu 
decontarea proiectelor. Am propus sa fie luati banii din fondurile alocate pentru apa , urmand 
sa fie pusi inapoi. 
 Balan Radu Ovidiu – ce reprezinta  360 mii lei si  35 mii lei . 
 Domnul primar - prin HG nr. 1088/2021  din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului  

360 mii lei + 35 mii lei de la CJ Maramures , sume din TVA si drumuri.   Am primit   fonduri 
frumoase prin rectificare , multumesc  pemtru sprijn si  CJ Maramures. Avem  si  incasari   la 
bugetul local peste pragul de anul trecut .  Avem proiecte mari in derulare  , o sa avem si  
cofinantari  mari la proiecte.  

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

transportului cadrelor didactice . 
 Domnul primar – este vorba de decontarea transportului  cadrelor didactice  pentru lunile  iulie- 

septembrie  - in cuatum de 3174 lei.  
 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 aprobarea 

scoaterii din evidenta analitica a createlor ficale pentru care s- a împlinit termenul de prescriptive. 
Simona Bozga -   Codul de procedura fiscal prevede posibilitatea scoaterii din evidenta 

analitica a unor  debite ale PJ sau persoane  fizice  care nu mai pot fi urmarite  .  Este vorba de  
doua PJ  care nu mai exista in nici o evidenta , au fost radiate si nu s-a stabilit in sarcina 
administratorilor nici o sarcina si de o persoana fizica , decedata, care nu mai poate fi urmarita. 

 Dorca Nicolae- cum pot sa dispara ? 
 Simona Bozga  -  nu ami exista ,nu avem pe cina sa executam . 
 Ardelean Viorel – cine sunt firmele si persoana? 
Simona Bozga – este vorba de  SC ID IMTIM   SRL, fostul KM 15 , de la care am recuperate o 

parte , dar suma ramasa nu a mai putut fi recuperată si de   SC PMPC SRL  ,  care a fost radiata si 
nu s-a stabilit nimic in sarcina administratorului.  
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Dorca Nicolae -  avem  sentinte juecatoresti ? 
 Domnul Jurist – s-a parcurs toata procedura legala. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre -  12 voturi pentru  

Se trece la discutarea   punctului 4- Proiect de hotărâre  privind aprobarea incheierii unui  contract 
de asistentă juridica si reprezentare in instantă.  
 Domnul jurist  -   am depus toate demersurile legale pentru deblocarea CF  cu pasunea  de la 
Bargau, de la drumul national, deoarece asa cum stiti  domnul Cozmuta a  tot inaintat procese 
pentru   aceasta pasune.  Am reusit sa facem acest lucru, dat instanta a comunicat  si domnului 
Cozmuta incheierea  ,  ca urmare  acesta a   deschis din nou process in instantă pentru  pasune.  
  Am mai avut incheiat contracte de asistenta juridica cu  avocati  pentru   a ne recupera  
cheltuielile  judiciare  si pentru a-l putea executa. Domnul Cozmuta  are un teren   la Bargau si   in 
contul cheltuielilor judiciare o sa-l executam. Oferta de pret a avocatului este de 4000  lei  onorariu. 
In fiecare luna  are propriere pe pensie,  o suta si ceva de lei, cat permite legea, pentru procesele 
pe care le-a pierdut cu noi . 
  Pop Liviu – cat o sa ne mai judecam cu el?  
  Consilier juridic – este dreptul lui sa faca plangeri, daca merge  in instantă nu-l putem executa , 
deoarece nu putem sa cerem cheltuieli de judecata, daca reprezentarea o fac eu .  
 Domnul Frentiu – domnul Cozmuta  a fost consilier local    dupa revolutie , toate sedintele de 
consiliu erau un fiasco, el intotdeauna   era impotriva. 
 Liviu Pop  - este  vorba de cele 10  ha de pasune? 
 Domnul primar – da , pe care dorim sa aducem investitori , dar nu putem  din cauza lui. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre – 12 voturi pentru . 
 Se trece la discutarea punctului -  Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui Act de 
partaj  voluntar  pentru reteaua  de distributie a gazelor naturale din localitatea  Ilba, comuna 
Cicârlău, judetul Maramures . 
 Domnul primar – am discutat   si rediscutat problema gazului la Ilba . Am hotărât sa mergem pe 
varianta  repararii conductelor .Irinel a discutat la   notar  si a fost pregatit un act de partaj voluntar 
intre comuna si asociatie , prin care aceasta cedă comunei, cota indiviză  din conductele care au 
fost introduce pe raza  localitatii Ilba, dar nu au fost receptionate , deoarece  contractul   incheiat 
cu IMI in 1998  a fost si cu primaria si cu asociatia. Am facut o evaluare a acestora , deoarece va 
trebui sa le preluam in domeniul public sau privat   si aceasta valoare  este trecuta si  la notar. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre-  12 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi  - Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
Contractului de lucrări nr. 6421/ 21.10.2021   dintre comuna Cicârlău si SC CC ITALCARD SRL. 
 V-am solicitat acordul de principiu  in sedinta anterioara pentru semnarea contractului cu firma 
care face executia  si am propus pe langa  fondurile alocate  la inceputul anului  prin buget pentru 
schimbarea acoperisului sa facem si  lucrările de  izolare a tavanului, care nu   a fost facuta , 
precum si schimbarea  tavanului, unde se impune.  Stim  cu totii in ce situatie se afla  caminul, a  
plouat de mai multe ori in interiorul său si   era  necesar  inlocuirea acoperisului. 
 Este supus la vot  proiectul de hotărâre- 12 voturi pentru 
 Se trece la discutarea punctului  7 de pe ordinea de  zi -Proiect de hotărâre pentru  
aprobarea Contractului de prestări  servicii privind  deszăpezirea  în comuna Cicârlău. 
Domnul primar -  am   venit cu contractul de deszapezire  pentru anul 2021-2022, vom   folosi o 
concentratie mica  de sare, daca pe viitor   nu va fi ok, vom incerca si alte solutii, dar  acestea sunt 
foarte costisitoare. 
 Este supus la vot  proiectul de hotărâre – 12  voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind identificarea 
topografica a unor strazi 
 Domnul primar – asa cum stiti, continuam lucrările pentru intabularea  domeniului public si a 
domeniului privat al comunei .  Avem documentatiile   intocmite , o sa le depunem la OCPI.   
 Ardelean Viorel – vizavi de  denumirea strazii Dragostei    ar trebui schimbata denumirea , sunt 
nemultumiti de aceasta denumire.  
 Cadar Gheorghe – in judetul nostru mai sunt  2 localitati care au aceasta denumire.      
 Liviu Pop – sunt proprietari nemultumiti de denumire. 
Este supus la vot proiectul   de hotărâre- 12 voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului  9  -  Proiect  de hotărâre privind aprobarea devizului general  si a 
cererii de  finantare pentru proiectul  ,, Extindere retea de alimentare cu apă în localitatea Cicârlău, 
comuna Cicârlău, judetul Maramures ”.   
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 Domnul primar – am venit data trecuta si v-am prezentat proiectul  Anghel Saliny . Am  aprobat si 
am depus un proiect pentru drumuri . Cu privire la apa există proiectul mare pe POIM , dar mai 
avem strazi care nu sunt cuprinse in proiect in zona Vii. Am  incheiat un contract pentru  
denisiparea, , debarbotarea putului de pa din Vii, deoarece nu   este debit de apa . În urma    
lucrărilor si a studiului care s-a facut , firma ne-a comunicat ca putul nu are debit de apa 
corespunzator, are doar 0,8 litri /s , fata de   2,5 / s  cel din centru. Am purtat discutii cu domnul 
Zoicas   Viorel,  familia dansului detin un bazin de inmagazinare a apei , care a fost folosit pentru  
alimentarea  fermelor de iepuri  despre posibilitatea de al achizitiona si  de  al  alimenta  din putul 
de langa scoala  si  sa facem un bazin tampon langa put, în acest mod am fi putut alimenta partea 
de Vii, deocamdata.  Dar faptul ca debitul de apa este insuficient  nu putem merge mai departe.  
Am gasit  niste puturi pe pasunea comunala , peste drumul European,  pe care le-am verificat , dar  
nu are adancime si nu este apă,. Ne-am gandit sa facem un put in  zona pompelor unde avem 
teren de la domnul Liviu si sa vedem  daca dam  de apa si  ce calitate are.  Cei de la TECHTEX au 
sapat  trei puturi , dar cel de la drum are mare cantitate de fier, o sa le trebuiasca statie de tratare. 
 Liviu Pop – cati metri are putul din Vii? 
 Danut Nicolae  -82 metri de teava, 19 m3 , intr-o zi. 
 Liviu Pop – la peninsula au sapat un put   de 150 metri 
 Domnul primar – am vorbit cu cei care au sapat putul, este de  35 metri, deoarece la trebuie apa 
doar pentru completare. 
Roman Dorel – cand s-a facut pastravaria au facut  un put de  250 metri care este abandonat 
 Domnul primar – este pe terenul lor. 
Ardelean Viorel-  este a celui care a construit  si nu a respectat proiectul . 
Domnul primar – trebuie sa gasim o rezolvare , o sursa de apa  , pana vine POIM-ul peste nu stiu 
cati ani. Prin proiectul pe care  vrem sa-l depunem  avem posibilitatea de a face  reteaua de apa 
pe strazile care nu sunt cuprinse in proiect , Pompelor, Izvorului, Zorilor , Talos , Vintului. Noi dorim 
sa depunem cererea de finantare  si in paralel sa putem gasi o  sursa de apa  . 
 Liviu Pop – calitatea apei in zona Vii  nu este buna, este rosie. 
 Jurje – eu mi-am forat put  si  am dat de apa  la 56 metri  cu 60 euro metru linear. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 12 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului  10 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea procedurii  pentru 
esalonarea  la plata a impozitelor si taxelor locale. 
Simona Bozga  -  dupa noul cod de procedura   fiscala , creantele fiscal se sting prin plata , 
anulare , executare silita sau stingere. Noi  propunem  o esalonare  la plata prin care  se anulează  
50% din majorari , care se face la ultima transa de plata. La persoanele fizice esalonarea   este   la 
peste 2000 lei, iar la persoanele juridice   peste  5000 lei .  
Daca o firma are  la noi de platit  de ex.  20 mii lei, la care Ii s-au adaugat dobanzi si penalitati, 
putem face o esalonare pe trei ani , in care el sa plateasca lunar o transa, iar la penalitatile care i 
s-au adunat,  daca isi plateste toate transele,  I se scad 50 % din acestea.  
Sunt niste criterii generale prevazute de  lege care trebuie sa le indeplineasca.  
 Este supus la vot proiectul de hotărâre  - 12 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului  11 de pe ordinea de zi  - Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului consiliului local in comisia  de evaluare a concursului pentru ocuparea posturilor 
de conducere din cadrul Scolii Cicarlau. 
 Domnul primar – am primit o adresa din partea Inspectoratului scolar  prin care ne cer 
desemnarea reprezentantului nostru in comisia de evaluare  a concursurilor de la scoala  si l-am 
propus pe domnul Danut, daca sunteti deacord , daca nu se pot face si alte propuneri. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre – 12 voturi pentru 
Se trece la discutarea punctului  12 de pe ordinea de zi -  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  
obiectivului de investitii ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei  la 
Grădinita  cu program normal din localitatea  Cicârlău, judetul Maramures”. 
Domnul primar -  venim cu o propunere față de proiectul initial să  rupem suma alocata pentru 
UAT-uri in doua, adica sa depunem un proiect pe gradinita Cicarlau si unul pe caminul de la 
Bargau. Era foarte mult pentru gradinita .Pe fiecare UAT se dau 3 mil ,  am refacut devizul pentru 
gradinita si l-am dat in lucru pe cel de la Camin Bargau sa putem sa le depunem la timp.  O sa 
facem probabil o sedinta extraordinara sa aprobam indicatorii.  
 Este supus la vot proiectul de hotărâre  - 12 voturi pentru. 
Diverse  
Domnul primar – i-am solicitat   domnului Zoicas si fiicei sale care este proprietar sa  ne faca o   
intentie de vanzare a bazinului si a terenului, dar trebuie sa gasim si o sursa de apa. 
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 Domnul primar – avem de incasat de la populatie  150 mii lei restante de la salubrizare, trebuie sa 
ne ajutati sa-I constientizam pe oameni sa-si plateasaca   datoriile, multi au doar pretentii , dar 
obligatii nu. 
 Dorim sa depunem din nou un proiect si pe iluminatul public pe AFM, in momentul in care avem 
devizul  o sa-l aprobam.  
 Am incercat cu colegii sa plombam   unele gropi, pentru a evita sa se mai degradeze. 
 Domnul Liviu Pop – cat a costat Centrul multifunctional de la Vii? 
 Domnul primar – undeva la 420 mii lei. 
Liviu Pop- nu merg becurile afara  
 Domnul primar – nu au fost montate,  am luat banci, stalpi ,  si vor fi montate. 
  Liviu Pop – cu privire la apa , va dam noi apa , suntem legati la teava de la tauti. 
 Domnul primar – eu nu stiu cum s-a facut legatura , dar  nu ne putem lega la conducta deoarece 
nu are debit  suficient si dimensiune . 
Liviu pop – cu privire la firmele care  au intrat in insolventa , noi am recuperate ceva de la ei? 
 Domnul primar – de la o parte  da , la o parte ne-am inscris la masa credala ,  avem procedurile 
facute. 
 Liviu Pop –  de la Brombild   s-a recuperat ceva? 
 Frentiu – primaria a acceptat sponsorizari de la ei si l-au scutit de plată pe vremea domnului Zete . 
 Roman Dorel – cu privire la colectarea  restantelor , sa se afiseze undeva cat au de plata 
Domnul primar – nu putem sa afisam  
Adela – nu putem sa le trimitem acasa instiintari si   daca nu-si platesc  sa nu le mai colecteze 
gunoiul? 
 Domnul primar – le trimitem instiintari, dar  daca nu le ridicam gunoiul , il arunca pe camp. 
 Liviu Pop -   bunii platnici platesc pana la   sfarsitul lunii martie. 
 Frentiu  Dorin – mai sunt care  nu vor sa platesca decat la sf anului. 
 Jurje Andrei – cu gazul  ce ne mai spuneti? 
 Domnul primar -   ati aprobat    incheierea   actului de partaj , continuam lucrarile , speram sa  
finalizam  cat mai curand lucrările.  
 Doamna Miclaus Maria – am mai stat de vorba cu oamenii  cu privire la impozite si curatenie, ar 
trebui luate masuri cu privire la cel care sta la scoala, este dezastru, este plin de gunoaie si 
mizerie.  La intrare pe strada Scolii nu  merg becurile sau tot pălpăie. 
 Domnul viceprimar – le-am  facut adresa celor la Ilnic 
Ovidiu Balan – am putea sa analizam posibilitatea extinderii iluminatului public la DE. 
 Domnul primar – este pana la ultima constructie, nu sunt stalpi, nu este retea , este foarte 
costisitor. 
 Ovi Balan – ce statut au containerele de aici din spate, nu se mai pot  pune in comuna? 
 Domnul primar – s-au primit de fiecare publele, daca le punem din nou se depoziteaza langa  ele. 
Cei de la Drusal    ne iau bani pentru   golilea lor si nu prea sunt deacord sa vina doar cand le 
solicitam noi , ar vrea sa vina saptamanal. 
 Ovi Balan  - sa fie afisati rau platnicii, ce rata de  selectare avem  
 Domnul primar – nu ne permite legea, aproximativ 40 %. 
 Ardelean Viorel – cate  containere s-au dat  
 Domnul primar – doua, unul l-a avut omul  
Ardelean Viorel-  doresc sa va felicit pentru ca s-au atras  fonduri  si s-au primit bani, dar  si cei 
care se fac vinovati de unele lucruri ar trebui sa plateasca.  
 Liviu pop – ce  s-a mai facut cu familia de la Ilba  cu casa,  au trecut deja  trei ani si nu s-a facut 
nimic, vine din nou iarna si daca se intampla ceva noi suntem raspunzatori, ca autoritate. Am fost 
acolo la ei sa le vad casa , care nu se poate repara 
 Domnul primar – nimic deocamdata, am luat legatura    cu mai multe firme , ba nu au seap ,  ba 
cer preturi exorbitante, avem probleme  si cu doamna care  a locuit in baraca domnului Erdeli. 
 
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi, se declara inchisă sedinta ordinara a consiliului local din 
data de  29 octombrie   2021.  

 
        PRESEDINTE DE SEDINTĂ                  CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL            
               VARGA  Rodica  Adela                                            COMUNEI CICÂRLĂU    
                                                                                               Georgela POP  
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