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Încheiat azi, 17 septembrie 2021   în şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Cicârlău. 

 Sunt prezenti 9  consilieri locali din totalul de  13 consilieri . Lipseste domnul Frentiu Zamfir 
dorin , Liviu Pop , Danciu Vasile Cristian si  Balan radu Ovidiu . Participă d-nul primar Lupse Sorin, 
viceprimar Dănuț Nicolae, secretar  general al comunei Georgela Pop, consilierul personal al 
primarului – Herța Marius Nicolae si Buda Alina Rodica , consilier achizitii.  
 Şedinţa este deschisă de primarul comunei care  da citire ordinii de zi :  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea inceperii  demersurilor pentru Modernizarea 
Gradinitei din localitatea Cicarlau, judetul Maramures  

 
 

Domnul primar – Conform Ghidului de finantare denumirea proiectului va fi  : ,,Cresterea 
eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei  la Grădinita  cu program normal 
din localitatea  Cicârlău, judetul Maramures”  si  supune la vot ordinea de zi  -9  voturi pentru  

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi  
 Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru prezentarea proiectului. 
 Domnul primar -  asa cum stii a fost lansat anul acesta ghidul de finantare  a programului privind 
cresterea eficientei energetice a cladirilor publice, dar a fost tot amanita sesiunea de depunere a 
proiectelor. A fost modificat ghidul de finantare  si se deschide   de saptamana viitoare sesiunea  
de depunere a proiectelor. Daca pana acuma  valoarea maxima era de 1,5 mil lei, acuma suma  
maxima este de 3 mil lei cu o cofinantare de 10 %. In cheltuielile eligibile de pana acum nu intrau si 
lucrarile de reabilitare structură,  rezistenta , acuma este tot eligibil , nu mai trebuie sa  pui in plus 
pentru a obtine punctaj maxim. Noi ne dorim sa mergem pe suma maxima ,  dar pentru ca sa 
obtim punctajul de 100 de puncte trebuie sa avem  contracte incheiate pentru SF, expertiza , audit 
energetic, cererea de finantare ,  proiect tehnic , inclusiv autorizatia de construire.   Nu sunt 
eligibile extinderile.  
 Am  discutat ieri cu proiectantul, d-nul Florut de la AEDILIS si am zis sa nu ne asumam noi toata 
valoarea. 
Bledea Ioan -  platim SF, cat ? 
Domnul primar - Studiul de fezabilitate, auditul energetic, expertiza tehnica   si cererea de finantare 
sunt100 mii lei,  am zis sa platim 70 de mii,   deoarece si ei lucrează pe documente , urmânad ca 
restul sa platim daca proiectul obtine finantare .  SF este 51 mii lei,  audit 4000 lei, expertiza 
tehnica 5000 lei, iar din cererea de finantare  sa platim doar 10 mii, restul sa platim  la finantare.  
Daca obtinem finantarea toate sunt eligibile , ne recuperam banii, iar daca nu,  proiectul ramane  
sio sa-l putem  depune pe alte linii de finantare. Proiectul tehnic este 120 mii lei –eligibil. 
 Daca   obtinem finantarea  o sa fie un proiect mare de anvelopare , izolare termica , refacere 
structura, panouri fotovoltaice,  pompe de caldura , tot ce se poate pune.  Sesiunea de depunere 
este de doua luni ,  nu se iau in ordinea depunerii , ci se iau  in functie de punctaj , maxim 100 de 
puncte,  de acceea  ne dorim sa  realizam punctaj maxim, urmează  evaluarea lor, iar daca 
obtinem finantare , undeva anul viitor o sa inceapa reabilitarea.  
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi, se declara inchisă sedinta extraordinara a consiliului local 
din data de  17 septembrie  2021.  
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