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Încheiat azi, 10 septembrie 2021   în şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Cicârlău. 

 Sunt prezenti 9  consilieri locali din totalul de  13 consilieri . Lipseste domnul Frentiu Zamfir 
Dorin , Varga Rodica Adela,  Danciu Vasile Cristiansi Ardelean Viorel Ioan   . Participă d-nul primar 
Lupse Sorin, viceprimar Dănuț Nicolae, secretar  general al comunei Georgela Pop, consilierul 
personal al primarului – Herța Marius Nicolae, consilier achizitii.  
 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 darii in administrare a  echipamentelor  IT care  fac 

obiectul proiectului ,, Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, 
respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru 
elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Cicarlau, 
Judetul Maramures ” 

3. Proiect de hotărâre  privind  desemnarea  reprezentantilor Consiliului local Cicârlău in   
Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Cicârlau . 

4. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  Contractului  de prestări  servicii nr.  
5347/09.09.2021  privind asigurarea transportului elevilor Scolii Gimnaziale Cicarlau.  

Este  supusă la vot ordinea de zi  - 9 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 pentru luna septembrie domnul consilier  Roman Ioan 
Dorel .  

 Se trece la dicutarea punctului 2 de pe ordinea de zi - Proiect  de hotărâre privind 
aprobarea darii in administrare a  echipamentelor  IT care  fac obiectul proiectului ,, Achizitia de 
echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și 
dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul 
preuniversitar, Comuna Cicarlau, Judetul Maramures ” 

Domnul primar – am convocat  sedinta extraordinara deorece am primit echipamentele IT si 
trebuie sa le   predam catre scoala , având in vedere ca incepe anul scolar .  

Toate clasele , salile de la grădinite vor fi dotate cu  table interactive, proiectoare , 
calculatoare noi performante. 

 S-au  primit 16 table interactive, 16 proiectoare  ,16 sisteme ol in on, 27 laptopuri,265 de 
tablete pentru elevi. 

 Dorca Nicolae – care este valoarea proiectului  
 Domnul primar -4 miliarde 
Liviu Pop -    intreba daca din calculatoarele primate nu se pot da si  la angajatii primariei , 

scoala a mai fost dotată si in proiectul anterior. 
 Domnul primar – problema e ca  pproiectul este pentru scoală, am discutat deja cu o firma 

de consultant pentru  un proiect  privind  informatizarea   primariei. 
 Liviu Pop – aici chiar este nevoie , deoarece  se lucrează, iar aparatura este veche.  
Bledea Ioan – sunt calculatoare din proiectul vechi , care se pot folosi, oricum scoala nu le 

foloseste pe toate , sunt calculatoarele  de la proiectul Biblionet, care se pot folosi. 
 Domnul primar  - există linie de finantare deschisă pentru  informatizare, o sa depun 

proiect. 
 Secretar general Georgela Pop  - daca nu o să se implementeze  proiect pentru 

informatizarea   institutiei , la sfarsitul anului  o să solicitam să ni se aprobe  cumpărarea de 
aparatură , deoarece aceasta este foarte veche,  sunt calculatoare foarte vechi de peste 10 ani.  
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 Domnul primar – o să le predam    catre scoala , scoala la randul ei o sa le predea catre 
copii,  deoarece este posibil sa  intram in on-line.  

 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 9 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului  trei de pe ordinea de zi -  Proiect de hotărâre  privind  

desemnarea  reprezentantilor Consiliului local Cicârlău in   Consiliul de administratie al Scolii 
Gimnaziale Cicârlau. 

 Domnul primar – doamna director ne-a solicitat sa includem pe ordinea de  zi si  
desemnarea reprezentantiilor consiliului local, deoarece incepe scoala luni si au nevoie sa-si 
stabilileasca  unele masuri organizatorice. Am propus pe doamna Miclăus, deoarece este   
educatoare si pe doamanAdela Varga . 

 Este supus la vot proiectul de hotărâre -9 voturi pentru â 
 Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind   

aprobarea  Contractului  de prestări  servicii nr.  5347/09.09.2021  privind asigurarea transportului 
elevilor Scolii Gimnaziale Cicarlau. 

Domnul primar -  Asa cum stiti si pentru anul scolar precedent am  încheiat un contract de 
prestări servicii   pentru a  duce copii la scoala  , deoarece pe perioada stării de alerta  trebuie 
transportati  in conditii de siguranta . Contractul este incheiat doare pe perioada starii de alerta.  

 Este supus la vot proiectul de hotărâre  -9 voturi  pentru  
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi, se declara inchisă sedinta extraordinara a 

consiliului local din data de  10 septembrie  2021.  
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