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PROCES  VERBAL 
 

 
Încheiat azi, 26 ianuarie  2022    în şedinţa ordinară a Consiliului Local Cicârlău . 

 Sunt prezenti 11  consilieri locali din totalul de  13 consilieri . Lipsesc  motivat  consilierii :   
domnul Dorel Ioan ROMAN  si Liviu POP . 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   dezmembrării imobilului   identificat prin Nr.  

cadastral  54572 Handalu Ilbei, str.  Florilor, nr. 1 .  
3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  organizării Reţelei şcolare de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza Comunei Cicârlău pentru anul școlar 2022  - 2023. 
4. Proiect de hotărâre privind plafonarea salariilor pentru functiile publice si  pentru 

personalul contractual  din aparatul de specialitate a   primarului si a institutiilor publice  
si serviciilor din subordine. 

5. Proiect de hotărâre privind   darea in folosintă gratuită  a  unui continer de locuit    si 
aprobarea  unui contract de comodat . 

6. Proiect de privind    aprobarea Actului Aditional   nr. 11/16.12.2021 la contractul de 
închiriere nr. 4097/03.12.2010. 

7. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local Cicarlau nr.  84/2021 
pentru aprobarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul  2022. 

8. Proiect de hotărâre privind   aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap  grav și a numarului indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav 
pentru anul 2022. 

9. Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea Planului  de actiuni  și lucrări de interes 
public local  ce vor fi prestate în anul 2022 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor 
social și de persoanele pentru care se  stabileste  obligatia de a presta muncă 
neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive. 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgentă 
si lista situatiilor deosebite.  

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în 
anul 2022 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures.    

12. Proiect  de hotărâre   privind  aprobarea  modului de valorificare  a  masei lemnoase ce 
se va recolta  în anul 2022 din fondul forestier, proprietatea comunei Cicârlău, judetul 
Maramures   . 

13. Proiect de hotărâre privind privind  aprobarea  nivelului maxim al tarifelor pentru 
prestările de servicii de exploatări  forestiere în vederea declanșării  procedurii de  
achizitie prin  SICAP si aprobarea preturilor minime de valorificare prin licitatie a lemnului 
fasonat diferentiat pe  specii si tip de taiere in anul 2022 . 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Cicarlau nr. 7/ 2020 .  
15. Diverse  

 
Domnul primar –   propune  introducerea pe ordinea de zi a unui proiect privind  

aprobarea  închirierii   păsunilor  disponibile , aflate  în proprietea comunei Cicârlau, judetul 
Maramures   si prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali 
ai persoanelor cu handicap grav  Pt. Anul  2021  SEM II.  

 Este supus la vot proiectul ordini de zi  -11 voturi pentru  
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   Se trece la discutarea punctului  1 de pe ordinea de zi   Proiect de hotărâre privind    alegerea 
presedintelui de sedinta. Este propus si ales presedinte de sedintă   domnul  Ioan Bledea . 11 
voturi pentru . 
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi -  Proiect de hotărâre   privind aprobarea   
dezmembrării imobilului   identificat prin Nr.  cadastral  54572 Handalu Ilbei, str.  Florilor, nr. 1 .  
 Domnul primar – asa cum stiti am aprobat initial dezmembrarea  in trei loturi a terenului din zona 
IPEG , acum   aprobăm dezmembrarea in două  loturi care va cuprinde   constructiile . Este supus 
la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi pentru  . 
 Se trece la discutarea  punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre  privind aprobarea  
organizării Reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Cicârlău 
pentru anul școlar 2022  - 2023. 
 Domnul primar – avem avizul de la inspectoratul judetean pentru  aprobarea retelei scolare pentru 
anii 2022-2023 ,  functionează în localuri  ca si anul  2021-2022. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi  pentru  
 Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind plafonarea 
salariilor pentru functiile publice si  pentru personalul contractual  din aparatul de specialitate a   
primarului si a institutiilor publice  si serviciilor din subordine. 
 Domnul primar -  este vorba de plafonarea salariilor la nivelul lunii decembrie  a anului 2021. 
Dorca Nicolae -  este prevedere legală în acest sens ? 
Secretar general UAT - da, este vorba despre  OUG nr. 130/2021 care prevede plafonarea 
salariilor   la nivelul anului  2021.  Daca pe parcursul anului vor aparea modificari legislative  , în 
sensul ca   se vor putea modifica salariile, vom reveni.  
Este supus la vot proiectul de hotărâre -  11 voturi pentru   
 Se trece la discutarea  punctului 5 de pe ordinea de zi   - Proiect de hotărâre privind   darea in 
folosintă gratuită  a  unui continer de locuit    si aprobarea  unui contract de comodat. 
 Domnul primar – asa cum stiti am achizitionat containerul de locuit pentru familia Crisan .   Am 
pregatit un contract de comodat pentru   predarea   containerului unde sunt trecute obligatii. 
Perioada   propusa este pe 5 ani , cu posibilitate de prelungire. Am primit sponsorizare din partea 
TCM cu   manopera pentru  izolarea containerului,  materiale am primit de la firma Taffo,    tabla 
am primit-o de la    domnul Ulici, lemnul de la   domnul Iustin , iar domnul Motica ne-a ajutat cu 
manopera la acoperis. Asteptăm să primim avizul de la Electrica sa putem face si   bransamentul. 
L-am sunat  pe domnul   Ilie de la Ilnic să ne ajute cu bransamentul. 
 Varga Adela – este foarte mult  5 ani.   Un an ar fi  destul , să-si refaca casa . 
 Domnul primar -  pentru  ei s-a achizitionat.  
 Nicu Dorca -   trebuie vazut si verificat ce face in cei cinci ani.  
Domnul primar -   din cate am inteles o sa  se angajeze, doamna secretar a tinut legatura cu ei. 
 Secretar general UAT -  a fost să se intereseze la  firmele   de la Ilba , IT ROM si DRIADA , dar pe 
perioada de iarna nu mai fac angajari, am  vorbit la Tauti la EATON   si  au zis că-l angajeaza la 
curatenie , deoarece nu stie sa scrie  si să citească   ca să-l  pună pe sectie.  
Frentiu Dorin -  aici  o să rămână si din celelalte doua case  nu ia scos nimeni afara. 
Secretar general UAT – cand  am inceput demersurile , s-a facut o comisie si a fost si un 
constructor care   au constatat ca  fundatia casei este   foarte afectată  si nu mai poate fi reparată. 
 Ardelean Viorel- trebuie să-i asiguri o alta locuinta ca să-l poti scoate afara. 
 Domnul primar – pentru ei  s-a luat containerul , s-a stabilit ca vom forma o comisie care sa-i 
verifice. 
 Bledea Ioan – să fie facut pe un an , cu posibilitate de prelungire, ca să-i stabilim niste obligatii . El 
se angajează   in fiecare toamna  si primavara. Cum si-a ingrijit  locuinta  lui asa  a face si cu asta.  
 Domnul primar -  ce contează pe ce perioada il facem, el n-o să-si  refacă locuinta  , am stabilit   
conditii in contract , daca doriti să  mai adăugam ceva  , cine merge pe teren.   Se merge sa se 
verifice anual  , dacă-si indeplineste obligatiile. 
Secretar general  UAT  - nominalizati  dintre dumneavoastra pe cine doriti să faca parte din 
comisie. 
 Domnul primar – sau puteti toti , o data, de două ori pe an, de cate ori  doriti.   Atunci stabilim  că 
de două ori pe an consilierii locali vom merge  să verifice starea  si modul de ingrijire a   locuintei.  
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi pentru . 
 Se trece la discutarea punctului 6 Proiect de privind    aprobarea Actului Aditional   nr. 
11/16.12.2021 la contractul de închiriere nr. 4097/03.12.2010. 
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 Domnul primar – anual  aprobăm prelungirea   cntractului încheiat pentru  statia de pompe de la 
Ilba.  Daca sunteti deacord  .Se supune la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi pentru   
 Se trece la discutarea punctului  7 de pe ordinea de zi  Proiect de hotărâre privind  modificarea 
Hotărârii Consiliului Local Cicarlau nr.  84/2021 pentru aprobarea  impozitelor si taxelor locale 
pentru anul  2022. 
 Domnul primar -  este vorba   în primul rand de modificarea   taxei de salubrizare si   avand in 
vedere ca am finalizat   centrul din Vii  să stabilim niste taxe pentru inchiriere. Cand am aprobat 
impozitele si taxele nu  am   modificat deloc taxa de salubrizare , nici cu  rata inflatiei. Taxele 
pentru salubrizare au fost  modificate peste tot  , la Baia Mare  taxa este de 14 lei / persoană , la 
Baia Sprie zicea Simona ca taxa a fost  stabilită pe  gospodărie la 350 lei.  Referitor la  taxa pentru 
închiriere am propus pentru  Bargau , Cicârlău , Cicârlău Vii pentru evenimente  200 lei ( Ilba si 
Handalul sunt in  monitorizare)  , pentru manifestari culturale,  artistice 150 lei  pentru toate 
caminele , iar pentru activitati sportive , o taxa de inchiriere de 20 de lei/oră. Am mai prevăzut o 
taxa de garantie de  200 lei, in cazul in care sunt    distrugeri sau  stricăciuni.  
Frentiu Dorin – ce se intampla cu cei care au platit  
 Domnul primar – taxa se va stabili de acuma, pentru  cei care au platit  nu mai trebuie sa 
plateasca diferente. 
 Ardelean Viorel – anul trecut a fost 55 lei taxa? 
 Domnul primar – nu , a fost 70 de lei, nu s-a modificat in tabel. Majorarea este de la 70 de lei la 90 
de lei, conform calculelor facturilor pe anul trecut si a estimării compartimentului contabil. 
 Ardelean Viorel – este foarte mare  , eu sunt impotriva. E mult pentru cei cu venituri mici, pentru 
batrâni, maxim 80 de lei.  
 Domnul primar – noi am facut calculul pe facturi adunate , raportat la numărul de locuitori, nu 
putem noi  să suportam din bugetul local diferenta . Sau dacă doriti , nu mariti taxa si  consiliul 
local isi asumă    diferenta de bani. Am primit  tomberoane gratuit  pentru colectarea selectivă, nu 
putem să zicem că  nu  putem să facem colectarea gratuita . 
Bledea Ioan  - este obligatia Drusalului  de a furniza   containere conform contractului , ne obliga 
pe noi sa facem colectare selectivă , dar ei nu fac , la Baia Mare nu fac. Cat este contravaloarea 
ambalării pe factură? Asta nu era prevazut in contract,  că se plăteste si ambalarea. 
 Domnul primar – nu stiu . 
 Bledea Ioan – aceasta taxa pentru ambalare este abuzivă, ei si-au asumat  prin contract 
depozitarea ,  de ce să platim noi  ca nu au unde depozita. 
 Frentiu Dorin – oamenii au votat la  CJ  niste incompetenti care  nu si-au facut treaba , trebuiau să 
finalizeze groapa de gunoi si nu au facut nimic. 
 Bledea Ioan – nu avem curaj să mergem să ne  spunem ofurile,  trebuie să ne facem auziti, dacă 
nu puteti să ne sustineți punctul de vedere să ne spuneti. 
 Bledea Ioan -  zicem ca se face colectare selectiva , dar avem containere fară capac  pe marginea 
drumului , in care ploua.  
 Domnul primar – il trimitem pe  baieti asa cum si dumneavoastră i-ati trimis să  străngă  gunoaie, 
cât putem .  
 Dorca Nicolae – noi majorăm taxa , dar  tot pentru cetățeanul care si-a platit taxa plăteste.  Cat a 
fost gradul de colectare pe anul trecut 
 Domnul primar  - undeva la 50-60% 
 Bledea Ioan -   cei 40 % tot nu o să-si plateasca . 
Domnul primar -   in anul 2021 facturile au fost de  330 mii lei la 3691  locuitori , împărtit iese 
undeva  la 89,40 lei / persoană . Noi  trebuie să  asigurăm acoperirea facturilor . Am ajuns la facturi   
de 43 mii lei. Daca anul viitor o  sa fie o valoare mai mica a facturilor  o sa revenim, dar noi trebuie 
sa ne asiguram fondurile. 
 Cadar Gheorghe  -    societățile comerciale platesc separat ? 
 Domnul primar – ei au contract separat cu Drusalul ,in fiecare miercuri  se colectează de la ei. 
 Adela Varga  -   separat ,nu selectiv, pe magazin platesc undeva la  600 lei . 
 Bledea Ioan – nu se  poate face contract separat cu altă societate. Ei trebuie să ne dea inapoi   
ceva . 
Domnul primar -   noi suntem in ADI Maramures, noi i-am imputernicit pe cei de la CJ  să  ne 
reprezinte in contractul  semnat pe  judet. A fost o licitatie, Drusalul a  castigat  licitatia.  Incercăm 
cat putem sa tinem situatia sub control, să nu arunce oamenii necontrolat deseuri să trebuiasca să 
mergem să strângem de peste tot. Da  este adevarat, primim anual o sumă de bani inapoi, care 
acopera aproape o factura. 
 Jurje Andrei – cum o să se procedeze cu   inchirierea , garantia ? 
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 Domnul primar – o să facem un proces verbal de predare primire . 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 9 voturi pentru, impotriva domnul Bledea si domnul 
Ardelean.  
 Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind   aprobarea 
numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap  grav și a numarului indemnizațiilor 
lunare pentru persoanele cu handicap grav pentru anul 2022. 
 Domnul primar – anual  aprobam nr. asistentilor si  nr. indemnizatiilor lunare. Este acelasi număr   
ca si pentru anul trecut  
Este supus la vot proiectul de hotărâre -11 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
Planului  de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în anul 2022 în comuna 
Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care se  stabileste  obligatia de a 
presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive. 
 Domnul primar  - este vorba de   planul de lucrări   care este aprobat anual 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi pentru  
Se trece la discutarea   punctului  10 de pe ordinea de zi  - Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgentă si lista situatiilor deosebite. 
 Domnul primar –  am stabilit si suma de aceasta data pentru   criteriile  de acordare pentru a veni 
in sprijinul  persoanelor   si familiilor defavorizate. 
 Dorca Nicolae- la punctul   C suma este un pic cam mica 7000 lei .  
Domnul primar – am dat de fiecare dată cat am putut 
 Georgela Pop   - in acest caz trebuie luat  în considerare faptul că  trebuie aă aibă  asigurarea 
obligatorie si sunt care isi fac si  asigurare facultattivă . 
 Nicu Dorca  -    sunt care au pensie de 200 -300  lei 
 Frentiu Dorin – cât, nu este pensie  sub pensia socială  
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului  11 de pe ordinea de zi-  Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022 din fondul forestier, proprietatea 
comunei Cicârlău, judetul Maramures. 
 Domnul primar – pentru anul acesta  este propusă cantitatea de 2685 m3.  
 Este supus  la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi pentru  
 Se trece  la discutarea punctului 12 pe ordinea de zi  - Proiect  de hotărâre   privind  aprobarea  
modului de valorificare  a  masei lemnoase ce se va recolta  în anul 2022 din fondul forestier, 
proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures  . 

 Domnul primar  -  modul de valorificare a masei lemnoase ce se va exploata din fondul 
forestier, proprietatea comunei Cicârlău, ca ,,masă lemnoasă pe picior” sau ca ,,lemn fasonat” prin 
prestări servicii – exploatare în regie proprie sau cu firme specializate în explotări forestiere, masa 
lemnoasă urmând a fi valorificată fie fasonat la cioată sau din platforma primară. Masa lemnoasă 
din tăierile de îngrijire (curățiri, rărituri), din tăierile de igienă și produsele accidentale se valorifică 
în modul fasonat(fasonat la cioată sau din platformă primară), în vederea valorificării masei 
lemnoase direct către populație. Asigurarea cu lemn de foc a populației se va realiza și cu masa 
lemnoasă care provine din tăierile de produse principale, exploatate prin prestari servicii cu firme 
specializate.  Aceasta este propunerea ocolului . 

 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11  voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  
nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări  forestiere în vederea 
declanșării  procedurii de  achizitie prin  SICAP si aprobarea preturilor minime de valorificare prin 
licitatie a lemnului fasonat diferentiat pe  specii si tip de taiere in anul 2022 . 
 Domnul primar -  sunt preturile minime si maxime de exploatare  pe specii , grupe , gard de 
accesibilitate . Preturile sunt aceleasi  ca si pentru anul 2021  

Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11  voturi pentru  
 Se trece la discutarea  punctului 14 de pe ordinea de zi  Proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Cicarlau nr. 7/ 2020. 
Domnul primar – este vorba despre modul de completare a registrului agricol , care pana 

acum se completa electronic si scriptic, dar incepand cu acest an se va face doar  electronic.  
  Secretar general UAT  - conform   prevederilor legale in vigoare nu se mai prevede   

completarea registrului agricol  scriptic , doar in format electronic. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11  voturi pentru  
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  Se trece la discutarea punctului  15 de pe ordinea de zi proiect privind  aprobarea  
închirierii   păsunilor  disponibile , aflate  în proprietea comunei Cicârlau, judetul Maramures. 

 Domnul primar –  am avut o cerere prin care s-a renuntat la  pasunea de la Bargau,  avem 
pasuni care anul trecut nu au fost solicitate de catre nimeni cand le-am scos la licitatie  si mai 
avem pasuni  a căror contracte expiră  anul acesta, motiv pentru care  propunem aprobarea 
scoaterii la inchiriere a păsunilor disponibile. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11  voturi pentru  

Se trece la  punctul  16  de pe ordinea de zi -  prezentarea Raportului privind activitatea 
desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav  Pt. Anul  2021  SEM II.  
Consiliul local ia act   de datele prezentate in raport pe care-l aprobă in forma prezentată.   
 Diverse  
Domnul primar – în urma propunerii domnului Cadar , am pregatit pentru domnul Viskolcz  Marc  o 
plachetă si o diplomă, iar sambataă in data de  29 ianuarie cand implineste 100  de ani o să 
trecem pe la dânsul, deoarece nu  se poate deplasa . Cei care doriti  să mă  insotiti   sâmbătă 
puteti veni. Am primit si o solicitare din partea Ministerului  Apararii de al  celebra.  
Am reusit să obtinem avizul de la Ape pentru traversarea Văii Handalului, dar în aviz scria că  si  
despre obtinerea ulterioară a  autorizatiei. Am reusit să  găsim un proiectant ca sa putem face 
punerea in functiunea conductelor de gaz. Asteptăm să se incalzeasca vremea deoarece nu pot 
face lucrări /  lipiri/ verificari cand e  ger. Am  vorbit la electrica si o sa facem toaletarea copacilor 
care  afectează liniile  electrice.  Avem proiectele depuse pe AFM , sperăm că    vom trece de 
verificare cu bine.  
 Am început   predarea microbuzului catre scoala . Vă rog să vă pregatiti si rapoartele de activitate 
pe anul  trecut . 
 Dorca Nicolae – a fost sesizat de catre un cetatean ca a venit să-si plateasca impozitul si a fost 
trimis acasa să-si măsoare   proprietatea si   nu stiu sa fim hotărât noi asa ceva.  
 Secretar general UAT – nu noi hotărâm , conform legii anual sau de fiecare dată cand sunt  
modificări la constructii  si la terenuri  cetățenii trebuie să-si depună declaratia. Sunt multi cei care  
nu o fac , motiv pentru care  au fost trimisi dupa  acte sau sa-si măsoare locuintele in vederea 
inscrierii  corecte a  acestora la registrul agricol si la  impozite si taxe. Nu este    normal sa nu 
plateasca dupa cat  au in folosinta sau proprietate.  
Andrei Jurje – referitor la deszăpezire ce ne puteti spune 
 Domnul primar – domnul vice se ocupă, încercăm  să intervenim  cat de repede , vicele tot timpul 
este pe teren. 
 Domnul vice – am incercat să folosim sare sub 20% 
 Dorca Nicolae -  pe Valea Negrutii am cerut să nu se dea cu sare să poată copiii să se dea cu 
sania.  
  Dănut Nicolae -  unii cer  să se dea, altii nu , altii nu pot urca cu masinile , dar au  cauciucuri de 
vară. 
 Bledea Ioan – am mai cerut în  septembrie     situatia lucrărilor de pe păsune, cu poze , tot , dar nu 
am primit, situatia   taxelor si impozitelor  incasate.  Dacă se fac lucrări  de tăieri la  Horincar Maria 
este un nuc, pe Valea Negrutii in zona fantânii, pe Cicârlăut la Rusu la pod, pe Valea Mare la pod 
la Oanea, la Ciorgău în Vii cand bate vantul  se face scurt. V-am trimis poze ca să  vedeti efectul 
sării  si se va vedea si in viitor. 
Dănut Nicolae – cei de la Electrica iau stradă cu stradă 
 Varga Adela  - a rămas pământ  de la lucrările la gaz lângă proprieteta mea  si nu se poate circula 
pe trotuar.  
 Dmnul primar-  stiu , dar până nu se încălzeste vremea nu pot lucra. Trebuie  să facă lipiturile  si 
să dea drumul la gaz, după care vor face reparatiile.     
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi, se declara inchisă sedinta ordinara a consiliului local din 
data de  26 ianuarie  2022.  
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