
1 

 

 
                                                                  

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, 7 octombrie  2021   în şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Cicârlău. 

 Sunt prezenti 11  consilieri locali din totalul de  13 consilieri . Lipseste Danciu Abraham  
Vasile Cristian si Bledea  Ioan   . 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   demarării procedurilor pentru  punerea in 

functiune a conductelor de gaz din localitatea Ilba . 
3.  Proiect de hotărâre  privind   aprobarea începerii demersurilor pentru  extinderea  retelei 

de   gaz   din localitatea Ilba . 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  actelor aditionale nr. 1 si nr. 2 la contractul de 

lucrări  nr. 4091/2021. 
5. Proiect de hotărâre privind  completarea  HCL nr. 50/2021 . 
6. Proiect de hotărâre privind  completarea HCL nr. 51/2021. 
7. Proiect de hotărâre privind   aprobarea rectificării  CF/ Nr. cadastral  nr. 50896 Cicârlău, 

în sensul  înscrierii definitive a dreptului de proprietate în favoarea comunei Cicârlău . 
 
Este  supusă la vot ordinea de zi  - 11 voturi pentru  .  
Se trece la discutarea    primului punct de pe ordinea de zi  alegerea presedintelui de sedinta este 
propusa si aleasa presedinte de sedinta pentru luna octombrie doamna Varga Adela Rodica  - 11 
voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului  2  si 3 de pe ordinea de zi Proiect  de hotărâre privind aprobarea   
demarării procedurilor pentru  punerea in functiune a conductelor de gaz din localitatea Ilba  si  
Proiect de hotărâre  privind   aprobarea începerii demersurilor pentru  extinderea  retelei de   gaz   
din localitatea Ilba . 
 Domnul primar – cele doua proiecte merg impreună  ca sa hotărâm   ce varianta alegem . 
 Am gasit un expert  acreditat de cei de la Del Gaz, oferta pentru refacerea expertizei care sa 
cuprinda toate modificarile impuse este de  65 mii lei+ TVA,  dupa negocieri am ajuns la 60 mii lei, 
daca se merge pe  varianta reparatiilor unde vom avea  aproximativ 3 km de conducta.  
 Varianta punerii in functiune a conductelor   conform ofertei  ne-ar costa 231.631,12 lei , iar 
varianta pentru extindere  undeva la 605.579,31  lei , conform ofertelor. 
 Ardelean Viorel-   varianta cea mai ieftina si cea mai rapida ar fi  ok, dar  ar trebui trasi la 
raspundere cei care   au lasat sa se distruga  statia si nu  au pus in functiune conductele si nu s-a 
facut receptia lor. 
Domnul primar – contractul pentru executia lucrărilor din  1998 a fost intre IMI ;Primarie si 
Asociatie.  Nu stiu de ce  nu s-au pus in functiune .  
 Frentiu Dorin  -  firma a facut o lucrare , a fost achitata, nu s-a mai continuat deoarece primaria , 
era domnul Sabou primar  nu a mai vrut sa se dea bani, a fost pusa in functiune doar statia de la 
Bargau.Strada Garii si statia a fost platita de Asociatie , iar restul in cotă parte cu Primaria. S-a mai 
platit  de asociatie proiectarea, subtraversarile la Ilba   si la Cicarlau. Conductele au fost platite in 
proportie de  90% de primarie. 
Proiectarea o sa dureze cel  putin 4 luni  , trebuie avize,  cel mai bine ar fi sa se mearga pe 
varianta reparatiilor. Care este mai ieftina si mai scurta ca durată. 
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Domnul primar – avantajul e ca avem 2,5 km , mai trebuie 600 ml de legaturi intre ele, avem niste 
impedimente pentru traversare  la vale si cu cei de la drumuri si ne-am si recupera o parte din 
investitie. 
Frentiu Dorin – cu privire la achitarea taxei sunt putini cei care si-au achitat integral  taxa, restul au 
achitat doar cate 30 – 50 de dolari, s-a facut transformarea banilor in dolari , s-ar recupera o parte 
si de acolo. Domnul primar – este foarte bine pentru ca este si subtraversarea facuta peste calea 
ferată , deoarece acuma nu cred ca am mai putea s-o facem, iar  pe viitor s-ar putea monta un 
SRM , daca se va constata ca nu este presiune.  Dela intersectia cu handalul si pana la Doi 
Porumbei nu este  prevazut nimic, o sa se faca probabil estindere de catre ei. 
 Dorca nicolae – este un capat de teava la Moraru  
Domnul primar – da este , acolo este capatul conductei.   
Liviu Pop – noi in sedinta trecuta am fost deacord să se facă expertiza, nu s-a stiut pretul pe cele 
doua variante. Trebuie sa decidem varianta cea mai putin costisitoare , cea mai scurta si cea mai 
buna. 
 Frentiu Dorin – sunt cateva locuri in care conducta a fost sparta,  de catre cei de la drumuri , pe 
strada Gării, cand au mutat podul de peste vale au taiat   conductele. 
 Ardelean viorel- nu trebuiau platiti. Se vede pe ce s-au dat banii , dar nu se vede calitatea lucrării. 
 Domnul primar – nu am facut noi drumul . trebuie sa hotărâm pe ce varianta mergem  . supune la 
vot proiectul de hotărâre privind punerea uin functiune a conductelor de gaz  - 11  voturi pentru 
 Proiectul de hotărâre privind realizarea extinderilor  catre obiectivele de interes public  -11 voturi 
impotriva. 
 Se trece la discutarea proiectului de  hotărâre actelor aditionale nr. 1 si nr. 2 la contractul de 
lucrări  nr. 4091/2021. 
 Domnul primar – asa cum am discutat la sedinta trecuta   am pregatit doua acte aditionale care sa 
cuprinda ajustarea pretului cu rata inflatiei si    costurile suplimentare care s-au cerut. Au fost 
realizate intrarile cerute .- 11 voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului 5 si 6 de pe ordinea de zi  
 Domnul primar  - este vorba despre  completarea   HCL nr. 50 si  51/2021 prin care s-a aprobat 
trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenurilor de sub platforma betonata de la Ilba si 
IPEG,  conform cerintelor OCPI , care  a facut trecerea , dar nu a radiat inscrierea provizorie a 
dreptului de propriatate. 
 Sunt supuse  la vot proiectele  de hotărâre – 11 voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului 7  de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind   aprobarea 
rectificării  CF/ Nr. cadastral  nr. 50896 Cicârlău, în sensul  înscrierii definitive a dreptului de 
proprietate în favoarea comunei Cicârlău. 
 Domnul primar – este vorba despre radierea , conform legii a dreptului de proprietate asupra 
terenului de la Gradinita Cicarlau  a scolii cicarlau si inscrierea , conform legii a dreptului de 
propriatate in fovoarea comunei Cicarlau.   
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11  voturi pentru  
 Diverse  
Domnul primar – cei de la Vital au trimis adrese in teritoriu pentru clarificarea unor aspect legate de 
proprietatea publica  si ne-au  comunicat faptul ca  la recea consiliul local nu a aprobat un teren pe 
care sa fie amplasat un rezervor pentru magistrala care va veni catre Seini . 
 Am gasit o solutie , exista un rezervor  al familie Zoicas care s-ar putea folosi pentru 
inmagazinare, am putea sa vedem cat  ne-ar costa sis a vedem daca putul de pa de la Vii ar face 
fata  sa alimentam zona VIIlor.  Sau sa foram un alt put. Ne trebuie statia de tratare , clorinare, dar 
oricum pe proiectul POIM nu sunt cuprinse strazile adiacente din Vii doar strada principală 
 Ardelean Viorel-  de ce nu se pot prelua pompele de la Ilba . 
 Domnul primar -  s-a tot incercat , dar  nu le putem prelua. Am discutat cu administratorul judiciar, 
care se ocupa de insolventa Reminului, dar nu stim nimic concret. 
 Frentiu Dorin – am avut posibilitatea sa le luăm si nu lea-m luat , domnul Sabou , primarul de 
atunci nu a dorit.  

Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi, se declara inchisă sedinta extraordinara a 
consiliului local din data de  7  octombrie   2021.  
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