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Încheiat azi, 30 septembrie     2021   în şedinţa ordinară a Consiliului Local Cicârlău. 

 Sunt prezenti 12  consilieri locali din totalul de  13 consilieri . Lipseste  doamna Maria 
Micalus. 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  aprobarea  rectificării bugetului local al comunei Cicarlau. 
2. Proiect de hotărâre privind identificarea topografica a unor strazi comunale.  
3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a  indicatorilor 

tehnico economici  ai obiectivului de investitii ,,Cresterea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei  la Grădinita  cu program normal din localitatea  
Cicârlău, judetul Maramures” . 

Domnul primar –    propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului privind identificarea 
topografica a unor strazi comunale   deoaerece  nu a fost finalizata documentatia si  suplimentarea   
ordinii de zi cu doua proiecte privind aprobarea inceperii  demersurilor pentru 
concesionarea/închirierea/vânzarea terenului identificat prin  Nr. cadastral 54012 situat în 
localitatea Handalu lbei ,str. Florilor , nr. 11 comuna Cicârlău, județul Maramureș si  aprobarea   
Cererii de finantare  si a devizului general  pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Reabilitare si 
modernizare  drumuri si strazi in  comuna Cicârlau , judetul Maramures”- 12 voturi pentru   
 A fost invitată la sedintă  doamna director Rablău pentru  a ne prezenta  un raport cu privire la 
rezultatele obtinute   la sfarsitul anului scolar si inceputul noului an scolar.. 
 Se dă cuvantul doamnei Rablău care multumeste pentru invitatie si    multumeste pentru interesul 
acordat. Având in vedere  perioada care am traversat-o cu 1,5 ani  de pandemie si  2 semestre 
online sunt multumita de rezultatele  obtinute de  elevi. Este prima generatie de copii care   au 
facut 9 ani in loc de  8 , adica au inceput cu clasa  0 si au terminat cu clasa a VIII- a . La Cicarlau a 
fost organizat un centru de examen  in conditii de siguranta  si supraveghere video a examenului 
de capacitate. Subiectele  primite au fost un pic altfle decat in alti ani, corectarea lucrarlor s-a facut 
de alti profesori din tara. Din 34 de elevi s-au prezentat la capacitate  32. 11 elevi au  ales sa 
urmeze  o scoala profesională,  restul au mers la licee vocationale , unde au avut de sustinut probe 
suplimentare. 1 elev a mers la Sincai, 2 la M. Eminescu, 2 la Racovita, 1 la Sibiu, 2 la Titulescu, 2 
la Anghel Saliny, 1 la Seini si 1 la Baritiu. La simulare am avut o notă de 10.  Peste 50% dintre 
copii din tara au obtinut  medii peste  8,5. La limba romana promovobilitatea a fost de 80% peste 5, 
la matematica 50% peste 5  .  Colegii profesori au participat la 15 proiecte   de cursuri de formare 
profesională.   
 Va multumesc in numele tuturor pentru interesul acordat scolii noastre, toate  dotările primite sunt 
functionale cu exceptia unei Sali de clasa unde avem problem cu internetul. Tabliile  interactive au 
fost montate de catre firma distribuitoare , dar nu au fost  finalizată conectarea la  reteua de 
internet. Distribuirea tabletelor este un pic mai greoaie, speram ca nu vom intra in online daca rata 
de incidenta nu va fi depăsită la nivel local .Am organizat  concursul pentru postul de administrator 
de patrimoniu,infirmaticianul si-a dat demisia in aceasta perioada. Am pregatit   contractele de 
comodat pentrutablete pentru perioada de scolarizare. 
 Domnul primar – sa se foloseasca aparatura primita, sa le folosim la capacitate maxima, tabletele 
sunt mult mai performante  decat ce au fost prevazute in proiect. Avem  una dintre cele mai 
performante si dotate scolii  din punct de vedere informatic din judet.  
Liviu Pop – cati copii sunt 
 Doamna Rablău  - 351  elevi au beneficiat de tablete, am inceput sa avem cadre stabile ,  am avut 
o fluctuatie, mai este si factorul demografic care   influentează  numărul copiilor. 
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 Bledea Ioan – se nasc copii, dar nu se nasc la noi. 
Liviu Pop -   scoala online  a afectat mult copii. 
 Dorca  Nicoale – a fost o nota de zece ,  a fost meritul copilului sau al profesorului 
 Doamna Rablău-  eu stiu ca nu a luat ore ,  meritul a fost al elevului, al profesorului,  orele 
suplimentare  sunt   un mod de ai ajuta , de ai completa pe cei care vor mai mult. 
 Domnul primar -  ca să-I stimulam pe copii,  am putea sa-I recompensam  pe cei care iau nota 10 
la evaluare. 
 Dorca Nicolae – multi copii merg la meditatii. 
Doamna Rablău – este    optiunea lor si a părintilor  de ai pregati mai mult. 
Donul Frentiu Dorin – stiu ca sunt doua cereri pentru inchirierea spatiului  de la Handal. Daca nu 
se face nimic in doi trei ani se va degrada mai tare decat este si  ar fi mai bine intretinuta daca ar 
locui cineva acolo. 
Doamna Rablău -   nu stiu daca depinde de noi, momentan  destinatia clădirii nu a fost schimbată, 
trebuie cerut avizul ministerului. 
Frentiu Dorin – nu trebuie sa se ajunga la minister pentru o treaba din asta .  au mai locuit in trecut 
acolo profesori, invatatori. 
 Domnul primar – in momentul in care lasam sa locuiasca cineva acolo , trebuie sa ne si asumăm 
asta in caz ca se intampla ceva. 
 Andrei Jurje – intreaba daca  acordarea burselor a  influentat   situatia scolara a elevilor.  
 Doamna Rablău -  da,  au fost 16-17-52 de medii peste 9,5 .  
 Domnul primar – multumim pentru informare , speram  sa  folositi   cu folos  aparatura primita , 
copii sa beneficieze  de  tehnologie, să obtină rezultate bune si sa putem traversa aceasta 
perioadă. 
 Domnul primar – vin in fata dumneavoastra  cu o propunere , am aprobat  asfaltarea strazii 
Primaverii, dar conform notei de comanda suplimentare  si conform  unei OUG constructorul are 
posibilitatea ajustarii preturilor   cu rata inflatiei, daca sunteti deacord cu ajustarea pretului. 
Bledea Ioan  eu sunt deacord , dar  la toata lumea s-a facut  intrarea , dar au ramas doua nefacute  
 Domnul primar – a fost   un domn care  si-a cumparat recent proprietatea. 
 Domnul Bledea – este vorba   de cei care exista. Am fost pe drum si nu le-au fost facute 
intrările.La Marghita Vasile si probabil la cel cu terenul . Intrarea pe   ulicioara  este ca naiba. 11 
voturi pentru  
Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi -  rectificarea bugetului local   
 Domnul primar  - fata de propunerea initială au intrat banii   de la PNDl pentru reteaua de drumuri  
95 mii lei, care  vor fi platiti catre firma constructoare. 
 Am acoperit fondurile pentru plata salariilor, domnul Bledea  a sesizat faptul ca fondurile pentru  
salarii nu au fost acoperite. 
 Bledea Ioan -  sunt acoperite fondurile pe tot anul ? 
 Domnul primar – da  
Bledea Ioan – asistentii personali? 
 Domnul primar – nu , fondurile pentru plata  acestora nu sunt. Noi , din partea noastra ne-am  
acoperit contributia,  de la bugetul de stat nu s-au primit toate fondurile . Si anul trecut am ramas 
cu o gaura in buget de peste 100 mii lei, pentru ca am asigurat noi mai mult.  
 Balan Ovidiu-  solicita daca doamna contabila   nu ne onorează  cu prezenta pentru a ne explica 
ce inseamna   virările si indicatorii, o rugam sa ne evidentieze separat  ce sunt. 
 Domnul Frentiu Dorin  - au mai fost ani in care nu au fost fonduri suficiente. 
 Dorca Nicolae – nu avem noi răbdare sa asteptam . 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 12 voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului  2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei tehnico economice si a  indicatorilor tehnico economici  ai obiectivului de investitii 
,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei  la Grădinita  cu 
program normal din localitatea  Cicârlău, judetul Maramures”. 
 Domnul  primar- imi doresc sa accesam proiectul , se  vor face reparatii capitale , cu  panouri 
fotovoltaice,  izolare  cu vata bazaltica, se merge mult pe eficientizare. 
 Varga Adela – se va face cu program prelungit? 
 Bledea Ioan – valoarea investitiei si partea de cofintare pe care ne-o asumam sunt foarte mari 
raportat la cladirea  pe care o avem. 
 Domnul primar –  toate materialele de constructie au explodat, o sa fie scazuta din suma , 
proiectarea , SF,  expertiza tehnica . Se pune mare accent pe eficiectizare energetica. Nu putem 
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sa facem   program prelungit deoarece   sunt alte standarde, nu se finantează extinderi  si din 
discutiile purtate cu  proiectantii, nu ne incadram in prevederile  sanitare..  
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 12  voturi  pentru  
 Se trece la discutarea punctului  3 de pe ordinea de zi privind aprobarea inceperii  demersurilor 
pentru concesionarea/închirierea/vânzarea terenului identificat prin  Nr. cadastral 54012 situat în 
localitatea Handalu lbei ,str. Florilor , nr. 11 comuna Cicârlău, județul Maramureș. 
 Domnul primar – asa cum stiti , am   primit solicitarile din partea celor doi proprietari de constructii 
de a intra posesia terenului  de sub cladiri si aferent cladirilor, am facut evaluarea, trebuie sa 
facem demersuri pentru dezmembrare, care se va face in doua etape , deoarece nu se poate 
dezmembrarea decat in trei parti odata si trebuie facuta  de doua ori. O sa stabilim ulterior 
modalitatea prin care le-o vom ceda. 
 Este supusa la vot proiectul de hotărâre- 12 voturi pentru 
Se treca la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi aprobarea  depunerii  Cererii de finantare  si 
a devizului general  pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Reabilitare si modernizare  drumuri 
si strazi in  comuna Cicârlau , judetul Maramures”. 
 Domnul primar – am pregatit  proiectul  pentru depunere  prin programul national de investitii 
Anghel Saliny care cuprinde  asfaltarea strazilor  din Ilba Garii, Livezii, Lighet, Teilor, Sub deal,  
Bargau - Pietrar, Cicarlau  - Unirii si Vii. 
 Daca  reusim sa accesam si acest proiect vom avea modernizate o mare parte din reteaua de 
strazi a comunei. 
  Este supus la vot proiectul de hotărâre – 12 voturi pentru. 
 Diverse 
Domnul primar -  am primit raspunsul celor de la Del Gaz Grid, pe care vi l-am comunicat si 
dumneavoastra. Avem de   discutat doua posibilități: 
1 Varianta de la zero , ceea ce insemna sa  facem extinderi  pentru a   racorda la sistem  
obiectivele noastre, camin , scoli, gradinita, urmând ca cetatenii pe baza cererilor  sa li se faca 
extinderile  si bransamentele, dar  asta ar insemna ca  nu s-ar realiza str. Garii si doar o parte din 
strada  Principală. 
2 Varianta   a doua – este  refacerea  expertizei care sa cuprinda  reparatiile, teava noua , lira 
peste Valea Handalului, adica toate neregulile care le-au constatat cei de la Del Gaz, găsirea unui 
expert , deoarece domnul Moldovan , care a facut expertiza a murit, expertizarea conductelor , 
preluarea lor de la asociatie printr-un act autentic si predarea catre Del Gaz , daca   se constată ca 
tot ce s-a facut s-a realizat. Aici avem si traversarea facuta peste  calea ferată , ceea ce acum nu 
am putea sa mai obtinem  avizul lor.  
 In ambele cazuri ramane descoperită partea de la intersectia cu Handalul catre Sabisa, care se va 
realiza probabil de catre ei. 
  Trebuie sa solicitam sa ni se faca  cate un deviz pentru fiecare variantă , ca sa vedem care este 
mai rentabilă si să hotărâm.  
 Jurje Andrei – trebuie sa alegem varianta cea mai buna pentru noi, trebuie sa rezolvam  oricum 
problema gazului la Ilba odată. 
Domnul primar – la prima variantă in 5 ani ne-am recupera investitia , trebuie sa vedem  costurile 
expertului si  pe fiecare. 
 Frentiu Dorin -   daca expertiza a costat 40 mii, acuma este posibil sa coste vreo 60 de mii,  am 
platit la Ofrim inca o expertiza prin care s-au gasit  neregulile, trebuie vazut cat ar costa fiecare.     
 Domnul primar -  o sa facem demersurile sa vedem costurile dupa care o sa hotaram pe care 
variantă vom merge.  Cu toate ca  si aceste proiecte sunt foarte importante , prioritatea mea nr. 1 
este apa si canalizarea . A fost discutata cererea noastra in CL  si  s-a stabilit sa se ceara punctul 
de vedere  al SC Vital cu privire la   capacitatea   conductei  de  alimentare  , daca aceasta ar face 
fata pentru inca un bazin pentru Cicarlau. 
  Am tot  discutat termenii pentru contractul cu deszapezirea ca sa-l putem supune atentiei 
dumneavoastre.  
 Bledea Ioan  -   să nu se dea cu sare. 
 Domnul primar – am discutat despre a  concentratie de 80% nisip si 20% sare. Asa procedează  si 
alti colegi primari cu care am discutat. Alte  variante sunt foarte costisitoare. 
Doru  Roman – sunt si alte variante  
 Domnul primar -  da,  sunt, foarte costisitoare , de  aceea dorim sa folosim concentratie minina de 
sare. 
Dorca Nicolae – ar  fi bine facut un contract   multianual, cine ia contractul sa aiba masini utilate, 
salarita  
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Domnul primar -  da, ar fi bine incheiat pe mai multi ani, dar nu ne incadram din punct de vedere 
contabil. 
Ardelean Viorel -  avem o problema cu scurgerea apelor , am discutat cu cei de la drumuri daca nu 
ar fi posibilitatea sa se faca o subtraversare  peste drum deoarece   apa din zona unde locuiesc nu 
se scurge , cand au facut drumul  nu i-au dat nici o panta de scurgere. Au zis ca vor venipe teren. 
 Balan Ovidiu – ar fi bine sa ne intalnim sa avem discutii pe marginea PUG , cand o sa fi gata , iar 
cu privire la gaz cred ca este mai buna varianta a doua , sa mergem pe reparatii.  
 Ardelean Viorel-  cine se face vinovat de  distrugerea statiei de gaz de la Ilba trebuie sa suporte 
consecintele. Pe banii oamenilor s-a facut si  s-a distrus. Cineva trebuie sa plateasca. 
Cadar Gheorghe- intreaba daca s-au mai facut ceva demersuri vizavi de  problema cu    bisericuta 
domnului Sabou. 
 Domnul primar –am avut discutii cu domnul Draghici, presedintele Asociatiei comunelor din 
Romania  pe aceasta tema , urmeaza sa se intalneasca si ei , in consiliul  de administratie sa 
hotărasca ce vor face in continuare cu terenul. 
Danut  Nicolae- referitor la expertizele care s-au facut pentru  tevile de gaz de la Ilba , acestea nu 
s-au facut fara rost , Asociatia  de gaz a  platit expertizele  in urma cărora s-a vazut starea in care 
se afla acestea.  
Bledea Ioan – a mai solicitat   situatia lucrarilor de pe pasunea comunală, repararea statiei de 
autobuz de la DN, indicatorul catre Rozeta de piatră de la Ilba este distrus, pompa  de  la pompieri 
de la Ilba arată ca naiba , trebuie vopsita sau luata de acolo. 
 Roman Dorel – cu privire la drumurile forestiere, ocoalele silvice exploatează masa lemnoasă si 
distrug toate drumurile, pe ei nu-i poate verifica nimeni, sunt drumuri care sunt blocate total , nu 
poti merge pe ele. Am mai ridicat problema masinilor care  sunt parcate pe drum ,  sa fie 
atentionati  si sanctionati , sa si le parcheze in curti , este interzisa  stationarea , in caz de 
interventie , incendiu  nu poti circula de ele. 
 Jurje Andrei-  cei care exploatează  lasa foarte multe mizerii in urma lor. 
Liviu Pop -  ar trebui gasita o modalitate de a mării cimitirul de  la Cruce, nu prea mai sunt locuri de 
veci. Domnul Sabou a avut o proprietate acolo pe care a dorit s-o doneze pentru cimitir. 
Drumul de la Pompe este fisurat, am ma  zis, s-a zis ca este ceva normal , dar daca vine iarna 
situatia se va agrava. Ar fi bine pusa niste solutie in fisuri. Cu privire la PUG sunt solicitari din 
partea oamenilor  sa se faca zona de locuit de o parte si de alta a drumului   care este 
perpendicular pe strada Pompelor  , unde sau construit case deja.  Intreaba daca la centrul din vii 
s-a facut receptia , apele pluviale se scurg in drum, ar trebui directionate  cumva catre sant 
Bledea Ioan  era sant acolo, se poate  directiona apa catre sant 
 Domnul primar – nu mai spargem din nou 
 Liviu Pop – sunt problemae cu scurgerile  de pe santuri, in zona lui Chirila ar trebui intervenit 
Domnul primar – o sa avem o sedinta online pentru discutarea problemei deseurilor, consturilor 
sunt foarte mari. 
 Dorca Nicolae – oricum daca le dai bani la tigani iti iau tot 
 Bledea Ioan – consturile sunt foarte mari, deplasarea  si transportul la Oradea costa.  
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi, se declara inchisă sedinta ordinara a consiliului local din 
data de  30 septembrie   2021.  

 
        PRESEDINTE DE SEDINTĂ                  CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL            
               COMUNEI CICÂRLĂU    
             Roman Ioan Dorel                                                                        Georgela POP  

 
  
 
 


