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PROCES  VERBAL 
 

 
Încheiat azi, 31 august   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 :  

Primarul comunei Cicârlau, judetul Maramureș, convocă consilierii locali, în ședință 
ordinară în  data de 31 august  2021, ora 8  00 ,  în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicârlău,  
cu următorul proiect al ordinii de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta . 
2. Proiect de hotărâre  privind   trecerea din domeniul public al Comunei Cicârlău în 

domeniul privat al comunei Cicârlău a terenului în suprafață de 6454 mp, situat în 
localitatea Ilba, comuna Cicarlău, județul Maramureș, înscris în CF. Nr. 51566 Cicârlău, 
Nr. cadastral 51566   

3. Proiect de hotărâre  privind   trecerea din domeniul public al Comunei Cicârlău în 
domeniul privat al comunei Cicârlău a terenului în suprafață de 6000 mp, situat în 
localitatea Handalu Ilbei, Strada Florilor, Nr. 11, comuna Cicarlău, județul Maramureș, 
înscris în CF. Nr. 54012 Cicârlău, Nr. cadastral   

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea începerii demersurilor pentru 
concesionarea/închirierea/vânzarea terenului aferent carierei de piatra situat în 
localitatea Handalu Ilbei, comuna Cicârlău, județul Maramureș, înscris în CF. Nr. 54491 
Cicârlău, Nr. topo  1324/2, 1325/1, 1389/1/1, 1389/2/1 Ilba 

5. Proiect de hotărâre privind   modificarea HCL nr. 61/31.08.2020 
6. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Cicârlău pe anul 

2021  
7. Prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali 
8. Diverse  

 
 Este supusă la vot ordinea de zi – 13 voturi pentru   
 Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind   alegerea 
presedintelui de sedinta, este propus si ales presedinte  de sedinta Liviu Pop . 
 Liviu Pop – intreaba consilierii locali daca au  obiectii referitoare  la  procesul verbal anterior.  
Trebuie modificat la sfarsitul procesului, s-a trecut sedinta  extraordinară , în loc de ordinară.  
Procesul verbal este aprobat cu modificările corespunzătoare. 

 Se trece la discutarea  punctului 2 de pe ordinea de zi -  Proiect de hotărâre  privind   
trecerea din domeniul public al Comunei Cicârlău în domeniul privat al comunei Cicârlău a 
terenului în suprafață de 6454 mp, situat în localitatea Ilba, comuna Cicarlău, județul Maramureș, 
înscris în CF. Nr. 51566 Cicârlău, Nr. cadastral 51566  . 

 Domnul primar – este vorba de  terenul de sub platforma betonată, pentru a putea s-o 
valorificam intr-un fel   o sa procedam initial la trecerea din domeniul public in domeniul privat 
pentru a putea  sa  radiem inscrierea provizorie asa cum am facut si in cazul vailor. 

 Este supus la vot proiectul de hotărrâre – 13 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi-  Proiect de hotărâre  privind   trecerea din 
domeniul public al Comunei Cicârlău în domeniul privat al comunei Cicârlău a terenului în 
suprafață de 6000 mp, situat în localitatea Handalu Ilbei, Strada Florilor, Nr. 11, comuna Cicarlău, 
județul Maramureș, înscris în CF. Nr. 54012 Cicârlău, Nr. cadastral  . 
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 Domnul primar – avem aceeasi situatie ca si in cazul terenului de la platforma , aici avem si 
solicitări din partea  lui petrica Erdeli si  Pasca pentru cumpărarea terenului  avnd in vedere ca ei 
au constructii acolo. 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 
aprobarea începerii demersurilor pentru concesionarea/închirierea/vânzarea terenului aferent 
carierei de piatra situat în localitatea Handalu Ilbei, comuna Cicârlău, județul Maramureș, înscris în 
CF. Nr. 54491 Cicârlău, Nr. topo  1324/2, 1325/1, 1389/1/1, 1389/2/1 Ilba 
  Domnul primar – trebuie sa valorificam   tot ce avem , este pacat sa avem o cariera si  noi 
sa cumpăram piatra pentru   drumurile noastre. 
 Varga Adela – intreaba daca sunt cereri pentru cariera si daca  firma care a exploatat-o in trecut 
si-a platit datoriile. 
  Secretar general –Pop Georgela- administratorul firmei , care a fost de fapt un angajat are 
proprire pe salar. 
 Dorca Nicolae-  eu stiu ca s-au oprit atunci pentru ca aveau ceva problem cu puscaturile. 
Frentiu Dorin  conform normelor trebuiau să foloseasca o cantitate mica de explozibil. 
 Ardelean Viorel -  din dorinta de a pusca o cantitate mare  de piatra au folosit mai mult explozibil . 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 13 voturi pentru    
 Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi – este vorba despre hotărârea de anul 
trecut prin care am aprobat acutirea  de la plata redeventei a  firmei HEA INDART. Prima transa 
din contract  este de 4000 de euro , iar pe lunile iulie si august  , pană la scutire trebuie sa 
plateasca 1330 euro. S- a mai stipulat ca  se scuteste pana la inceperea activității, dar  firma 
ainceput activitatea pe alta cariera nu pe cariera  cu care suntem noi in participatiune. 
 Varga Adela  - nu are un termen? 
Domnul primar – nu . trebuie sa iesim in teren cu domnul Petric si cei de la ocol , deoarece trebuie  
actualizat amenajamentul silvic, in acest moment el nu poate lucre , până nu rezolvăm  problema 
cu amenajamentul. 
 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  
rectificarea bugetului local al comunei Cicârlău pe anul 2021 .  

 Compartimentul contabil a propus o rectificare pentru asigurarea fondurilor necesare platii 
asistentilor personali si indemnizatiile lunare pentru persoanele cu handicap si avem o diferenta de 
acoperit de la bugetul local pentru plata  Drusalului.  

 Ultima facture este de 42 mii lei. 
Balan Radu Ovidiu – care sete cauza  
Domnul primar – am avut 50 de tone fractia umedă, este foarte important sa colectam 

selective, multa lume a venit acasa in aceasta periodă, trebuie rezolvată   problema  gropii de 
gunoi temporare.  

 Frentiu  Dorin  - problema e gunoiul, de 20 de ani sunt probleme, nu a rezolvat nimeni 
problema  gunoiului la nivel judetean .  toti presedintii de consiliu judetean , după un mandate au 
plecat in Parlament si nici unul nu a rezolvat problema gropii de gunoi.  Se scumpesc toate 
serviciile, cresc cheltuielile foarte mult. 

 Domnul primar – asa cum zicea domnul Bledea,  drusalul este stst in stat, este singurul 
operator la nivel de judet. O sa fac o campanie pentru constientizarea  populatiei privind 
importanta scolectării selective. Drusalul  nu mai are oameni cu care sa colecteze sis a transporte 
gunoiul. 

Bledea Ioan – noi povestim despre colectarea  selectivă si Drusalul nu face nimic in acest 
sens , nu are masini pentru colectare selective,  daca le dai bani la tigani acestea ii iau tot gunoiul , 
indifenet ce fractie este. Ei nu colecteaza selectiv. 

 Balan Radu Ovidiu  - noi platim fratia uscata la pret de fractie umeda. 
Frentiu Dorin -  in toata Romania  este  aceasta problema , nu dejaba se zice ca omenirea 

va murii in propriile gunoaie. 
 Varga Adela – la firme ridica miercurea, dar nu-l  colecteaza selectiv. 
Domnul primar – nu avem   nici o treaba , sunt contracte separate.  
Bledea Ioan -  nu platiti taxa deca daca vi se ridica gunoiul , eu asa o sa fac.nu-I normal ei 

sa-si primeasca  banii de pe facturi dar  sa nu-si faca serviciul. 
 Nicu Dorca  - sa inceapa cu Baia Mare colectarea selectivă. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre  - 13 voturi pentru  

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi   Prezentarea rapoartelor de activitate ale 
consilierilor locali. 



3 

 

Secretar general al UAT -   au prezentat rapoartele de activitate domenii consilieri :   Ardelean 
Viorel, Cadar Gheorghe, Danciu Abraham Vasile Cristian , Dorca Nicolae , Bledea  Ioan , Roman 
Ioan Dorel, Balan Radu Ovidiu, Miclăus Maria , Liviu Pop . Ceilalti va rog sa vi le depune-ti 
deoarece  conform codului administrative nedepunerea  rapoartelor de activitate se sanctionează . 
DIVERSE  
Domnul primar -  Cicarlaul si comuna Grosi au fost selectate de catre asociatia comunelor din 
Romania pentru  un  exemplu de bune practice in administratia locală. Vom avea o sedinta     la 
Cicarlau  la care vor participa  reprezentanti ai asociatiei comunelor, auditori, primary, după care 
aceasta sedinta se va desfasura la Grosi, unde vom prezenta  un rapoart al realizărilor noastre de 
pe plan local. 
Am castigat  proiectul pe POCU, privind informatizarea scolii, speram sa putem  face predarea 
catre scoala până la inceperea scolii .  
 Am avut concursul pentru muncitor , am avut  un singur dosar depus si   l-am incadrat pe  domnul 
Verde vasile, in locul lui Dinu.  Sorin este in concediu in aceasta perioada este foarte greu sa ne    
descurcam cu un om . 
 Asa cum v-am mai informat in 6-8 august au fost cei de la Delgaz sa verifice starea conductelor 
de la Ilba, dar nu avem nici un raspuns inca de la ei.  Nu putem sa finalizam contractual  cu  cele 
trei strazi , deoarece nu le putem pune in functiune. 
 Cadar Gheorghe  -    daca ati avut intalniri cu cei de la Del Gaz, noi putem face extinderi ? 
 Domnul primar – nu  mai putem , o sa mergem daca putem pe reparatii  , dar nu stiu cum o sa le 
facem , nefiind ale noastre  conductele. 
 Frentiu dorin  - conductele sunt ale primariei. 
 Bledea Ioan – lucrările  s-au facut de primarie. 
 Frentiu Dorin  - asociatia a  cuparat statia , proiectarea si subtraversarile. S-a facut licitatie la 
lucrări, a castigat Parjol, toata  instalatia a fost supiortată de la bugetul de stat si constributia 
oamenilor. P-rimarul a semnat contractual, s-a inceput la  Bargau, Cicarlau, dupa care cand s-a 
ajuns la Ilba  s-au introdus conductele s s-au oprit.  Toate platile s-au facut de primarie, strada 
Garii am platit-o noi restul primaria. 
 Domnul primar – e prima data cand aud asta, niciodata nu s-a  discutat cum ca  tevile ar fi ale 
primariei, toate taxele  ce le-au platit oamenii au fost incasata de asociatie, primaria a incasat doar  
pe conductele pe care le-am facut . 
 Varga Adela – daca strada garii a platit-o asociatia  si statia, primaria ce a platit, au platit oamenii. 
 Frentiu Dorin – au fost lucrări care nu s-au putut plati  de asociatie  , s-au platit de primarie .  
 Dorca Nicolae – sa se caute toate documentele si sa se prezinte o situatie,   cati bani au fost la 
gaz si pe ce s-au cheltuit.. 
 Secretar general  - daca ar fi  ale primariei , ar trebui sa avem un inventor, sa le avem inregistrate 
in contabilitate. 
 Cadar Gheorghe- pentru ce se plateste taxa? 
 Secretar general  - s-a aprobat in sedinta de consiliu local  taxa,  este stabilita pentru accesul la 
retea si pentru recuperarea in parte a investitiei. O  parte  au mers la asociatie,  o parte la primari  
Cadar Gheorghe-  la tauti nu se plateste , este gratis. 
 Domnul primar-  la Tăuti taxa a fost de 700 euro, nu stiu acuma. 
 Bledea Ioan – 700 euro si se mai si bransau din conducta noastra. 
Adela Varga -  atata am platit si eu pentru Busag. 
Liviu Pop – cei dinTautii ii dadeau la Zoicas banii. 
Cadar Gheorghe-  la biserica  catolica si la scoala Handal trebuie    retea de iluminat public stradal, 
nu exista.  Școala din Handal se degradează. Intreba daca firma   de langa  Print Master  are 
sediul la noi  
 Domnul primar -   daca o sa prindem o finantare  pentru  scoala o  facem un proiect, iar firma nu 
are sediul deoarece  nu putem sa le impunem. 
 Dorca Nicolae  - cei de la scoala s-au invatat sa facem doar noi. 
Miclăus Maria- cand s-a bagat conducta la Bargau eu am strand banii si i-am predat la  asociatie.   
  Mai este problema de la scoala din bargau, unde este  mizeriu, eu am platit pentru Badii curentul 
si celelalte , dar  Marcel nu plateste nimic. Vine iarna si vor fi cheltuieli mari, nici macar nu coseste  
in jurul clădirii.  
 Domnul Barbul Virgil a facut reclamatie ca nu i-au facut podul , pe partea dreapta nu s-au facut 
podurile. Multumeste pentru proiectul implementat pe scoală  , sa ni se dea si la gradinita  
aparatura. 
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 Domnul primar – am contactat o firma de consultant pentru a face un proiect pentru informatizarea 
primariei. 
 Dorca Nicolae – am discutat cu domnul vice,  unde este limita intre Cicarlau si  Bargau , nu s-a 
facut bordura catre DE, este intarre in localitate totusi, asa era frumos. 
 Primar – limita este drumul European , nu ne-am putut apropia de DE  
Liviu Pop  -  podul de pe  Cicarlaut care Duurogram este foarte ingust 
 Jurje Andrei -  nu putem sa rezolvam decat noi problema cu gazul, nu putem sa zicem ca Moraru 
a facut sau Sabou a facut, amandoi sunt morti, iar problema cu gazul trebuie rezlvata cumva. 
Dmnul primar – in 2016 am promis ca rezolv problema gazului, am obtinut liceenta pe Ilba, acum 
asteptam raspunsul de la gaz. Cu privire la ce s-a discutat despre retea ,  este prima data cand 
aud ca el ear fi ale primariei, eu am vorbit despre predarea  conductelor cu domnul Frentiu,  ce  sa 
se predea ,  in contabilitatea primariei nu sunt conducte de gaz.    Asteptam raspunsul si o sa 
vedem ce facem in continuare. 
 Dorca Nicolae – pană cand sunt blocate extinderile? 
 Domnul primar – nu sunt blocate, nu putem noi face , decat daca legam obiectivele noastre, 
oamenii pot sa-si faca , pe cheltuiala lor cu recuperare sau sa astepte sa le faca gazul. 
 Liviu pop – pe strada  cimitirului , catre Pop Valentin s-a dus gazul cu tot felul de ramasite, trebuie 
gasita o solutie. 
 Jurje Andrei – intreaba daca mai sunt bani pentru decolmatari, pe valea  Merilor la Ilba ar trebui  
intervenit,  s-a ajuns cu  valea la nivelui terenului lui Lipovan. S-a facut treba buna cu drumul care 
duce catre palincie, oamenii pot circula fara probleme. 
 Viceprimar – oamenii trebuie constientizati sa-si faca curat  in fata portilor, sa-si curate santurile, 
isi dau drumul la   apa  direct in drum ,  nu dirijeaza apele catre santuri, stalpii de electricitate  sunt 
pe proprietati private, nu poti intra. 
 Nicu Dorca  - daca mergi pe trotuar nu poti merge de crengile de la copaci, nimeni nu-si taie 
crengile. Au taiat crengile de la drumul European  si au lasat acolo crengile . 
 Domnul primar -  o sa faca curat, cei de la Ocol o sa marcheze  toti copacii sis a-I taie. 
Frentiu Dorin-  domnul Silviu Falca doreste sa-si faca un bransament  la curent  si vrea sa taie 
drumul sis a-l reface , au mai facut subtraversare la curent si s-a spart teava de gaz  si nu s-a luat 
nici o masura.   
 Domnul primar – nu se poate , sa-si faca subtraversare. 
 Adela varga – pe strada Garii  nu s-au primit tomberoane negre. 
Domnul primar – am impartit cate am avut,  am primit  tomberoane incomplete pe care nu le-am 
putut preda, trebuie sa primim component. 

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

 
 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ                      CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL            
  Maria MICLAUS                                                                 COMUNEI CICÂRLĂU 
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